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প্রভাম-মিলন। 
কি 

উ্বিহারীলাল চঙ্রোপাধ্যাঁয়, 

১২৯৪ পাল। 





স্ুহ্র 

শ্রীযুক্ত বাৰু প্রিয়নাথ বসু 
মহাশয় বরাবরেষু । 

আপনার যত্ব, উদ্যোগ, উপদেশ ও হৃদগত- 

ভাব সমূহের সাহায্যে এই “প্রভাস-মিলন” পুস্তক- 

খানি প্রণয়ন করিয়া আপনার করকমলে অর্পন 

করিলাম; সাদরে গ্রহণ করিলেই, জাপনাঁকে 
কৃতার্থ প্ীধ করিব । 

প্রবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, 
তারক, চাটুর্ধেযর লেন 

কলিকাত।। 





প্রথম গর্ভীর্ক । 
নিকুঞ্জকানন। 

রাধিকা, রন্দা ও সখীগণ । 

রাধিক!। বন্দে, আর আমাক কেন প্রবোধিছ বল? 

কফ-ছারা হ,য়ে জীবন ধারণ করা বৃথা! ; বরং তোমর! আমার 

এই অচুয়োধটা রক্ষা কর। 

(গীত) 
গ1ণ যদি দেহ ছাড়ে, ন1 দহ বহ্িতে মোরে; 

ভাসাঞোনা যমুনা! সলিলে | (ও সখিরে ) 

আমার এ জীবনে আর কাজ কিরে, 
তুলসী দাম বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিয়ে, 

লিখিয়ে এ দেহে হরিনাম, 

যতনে রাখিও বাধি এ মালের ভালে । -. 

€ কেন বলি, এ দেহে কৃষ্+ বিলাস করে গেছে) 

আমার মরণ দেখে ভুলিস্ না গো । 

(মৃচ্ছা ) 



৮ . প্রভাস-মিলন। 

বৃন্দা । (শীত) 

কি হ'ল রে হায়হায় একি হ'ল। 
মুরছিত হ'য়ে প্যারী ভূমে যে পড়িল ॥ 

শ্বামের কথ! কইত কইতে, কেন এমন হ'ল। 

(ও বিশখা। !1) আয় আয় দেখ বিশখা, 
আমার রাই বা কেন এমন হ'ল । 

ও বিশখা, তুই তে! প্রেমের নাটের গুরু, 
আমার রাই তে। কিছু জানতো! না গো; 

ডুই তে! শ্ামরূপ একে দেখায়েছিলি, 
প্যারীর নরল হিয়াঁয় রূপ বনে যে গেল, 

রূপ মুছিল না,মুছিল না, এখন রাই বাচাবার উপায় বল; 

(ও ব্শিখা আয় আয় এসে দেখ দেখিনি) 
রাই আছে কি মোলে।, আর যে ধনীর ধ্বনি নাই গো. 

নাকে ভুল! ধরে দেখু দেখিনি, রাই আছে কি মোলো ; 
হায় মোদের শ্টাম গেল, আবার রাইও গেল, 

এত দিনে ব্রজের বাস উঠিল, 

আমাদের সাধের হাট বুঝি ভেঙ্গে গেল | 

১ম সখী । হাক্স হায়, একি ছল! চল্দ্রাননী যে মুচ্ছিতা 

হলেন? ভধে আর আমাদের হবে কি? প্যারী জীবিত! ছিলেন, 

ছ্তরাং কৃ, পাবার আশাও ছিল; এক্ষণে বিধাতা সে স্থখ 

পর্্ত্ত ভুপহরণ ক”ল্লেন। তবে আমাদের জীবন ধারণে প্রয়োজন 

কি? চল আমরাও জীবনে জীবন বিসর্জন করি। 



প্রভাস-মিলন । তু 

( নেপথ্যে গীত ) 

জয় রাধে শ্রারাধে, বৃন্দ্াবনবিলানিনী রাধে | 

মদনমোহনমোহিনী, মদন উন্মাদিনীঃ 

হরি হদিবামিনী'্রাধে ॥ 

বৃন্দা। সথি! চুপ কর; একবার স্থির হযে শোন দেখি, 
কে যেন রাঁধ! রাধা! বলে বংশীধবনি কচ্ছে না? 

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি ) 

হয় সখী । তাই তো এ যেঠিক আমাদের কালাচাদের 
বেণুর রব। | 

৩য় সখী । তবে কি সথি কৃষ্ণ এলেন? হায়, অভাগিনীদের 

এত দিনের পর তার কি মনে পড় লে।? 

১ম সখী। আর এখন এলেই কআর না এলেই কিঃ 
কমলিনীর প্রাণাস্ত হল ক্ষণ এলেন! আমর যুগলরূপ 

দেখবার জন্ত জীবিত আঁছি। এখন শ্রীরাধাবিহনে বাধা- 

কাস্তকে দেখে আর কি হবে, এস তিনি,না আস্তে আস্তে 

আমরা যমুনার জলে প্রাণ বিসঙ্ঞন দ্রিই। 

বৃন্দা। না হ্বা, নথি! তা আর কত্তেহবে না। আমার 

কথা শুন, অবশ্তাই আমাদের প্রাণের ব্যথা! ঘুচবে। এস 

আ[মর। ততক্ষণ ভাল ভাল স্বাদত ফুল দিয়ে শ্রীমতীকে 

সাঁজাই, পরে কৃষ্ণ এলেই সচন্দন তুলসীদলে দেবারাধ্য নিত্য- 
ধনের চরণযুগল পুজ। ক'রে ভবভয় হ'তে মুক্তিলাভ কর্বে। 

রাধিকা । (মুচ্ছ? ভে ) 

কিসে গে। সজনী, তোরা এত আমোদিনী। 

ভেবে দেবে সবে বুঝি হলি পাগলনী ॥ ও 



৪ প্রভাস-মিলন। 

সন্বীগণ- (গীত ) 

নহে পাগলিনী, শুন কমলিনী । 

গোরা বেগুরব শুনি, প্রেম-উন্মাদিনী 
বহে মলয় মুছুল, কুজিছে কে।কিল» 

আমে।দে অলিকুল গশুজরিছে ধ্বনি | 

হের যমুন। কাণে কাণে, বহিছে উজানে, 

করে পারি সুকে সুখ মধুর ধ্বনি । 
পুচ্ছ সারি নারিঃ মুর শ্ুরী, 

নাচিছে নারি সারি হের বিনোদিনী | 

আধার হৃদয়ে আলোঁক ভাতিল.তাপিত তনুয়। ভইল শীতল, 

বিরহ-হুতাশ দূরে পলাইল, এল এল তব নগরদণি ॥ 
রাধিক1। সি ক্ষান্ত হও, আমি একবার শুনি । 

(নেপথো গীত) 

জয় রাধে, শ্রীরাধে, বুন্দাবনবিলানিনী রাধে | 

মদনমোহন-মোহিনী, মদন-উন্মাদি নী, 

হরি-হদি-বাঘিনী রাধে ॥ 
বিতরি দয়।-ধনে, দেখা দেহ অধীনে, 

রাতুল চরণ-যুগ পুজি মননাপে ॥ 
রাধিকা. (গীত) 

বন্দে! এত গোবিন্দের বাশীর রব নয়। 

এ হেন দুখের দিনে হাবালি আমায় ॥ 

কান্ুর বেণুর রবে শিহরিত স্তন) 

এ রবেতে স্তনে হয় ক্ষীর সঞ্চারণ, 

সে রবেতে আখি মোর পুরিত পন্ধালঃ 



প্রভাঁস-মিলন। € 

এ রবেতে আখি চাহে হেরিতে লম্ভাঁন, 

মে রবেতে বাড়িত মনে মদন স্ুরাগ, 

এ রবেতে হয় কেন দয়া অনুরাগ £ 

তাই বলি বুন্দে এত নহে শ্যামরায় ॥ 

বৃন্দ! দেখে এস, হয়তে! কোন ভক্ত এসোছ। নন্রানী 

শত বর্ষ অনাহারে আছেন, যদি কোন সুত্রে বীণ। ধ্বনি শুনতে 

পান, তা হলে তখনি যশোমতী গোপাল এল মনে ক'রে দৌড়ে 

গয়ে নিরাশায় প্রাণ পরিত্যাগ কর্বেন। তুমি তবরা! গিয়ে কে 

কষ্েের বাশীর সুরে বীণাবাদন করতে বারণ কর। 
| সকলের প্রস্থান ॥ 

দ্বিতীয় গরভাঙ্ক | 

বনপথ। 

নারদের প্তবেশ । 

নারদ । আজ আমার জন্ম সফল, কর্ম মফল, ক্রিয়া সফল, 

আজ আমি পুণ্যফলে ব্রহ্মদনাতনী কৃষ্ণ মনোমোহিনী ব্রহ্গাগ্ড- 

প্রসবিনী পরম! প্রকৃতি আদ্যাশক্তিকে প্রত্যক্ষ ক'রে নয়নের 

সার্থকতা সম্পাদণ করবো । যে বিঞুমায়ায় জগৎ বিমোহিত, 

যে বিষুগমায়।র ব্রহ্ষাণ্ড পৃরিত, ঘে বিষ্লমায়ার় মহাবিষুঃ 

[বমোহিত হয়ে বটপঞ্জে শয়ন ক'রেছিলেন, আজ সেই মহা- 

মায়াকে পরিদর্শন করবে!) ইহ? অপেক্ষা আমার আনন্দ আর 

ক আছে; আজ আমি বিরিঞ্িি-প্রসাদে, আনন্দময়ীস্গনে 

বিমল অ।ননা ভোগ কর্বে।। শ্রীদাম অভিশাপে কষ্খপ্রাণা কম- 

লিনী শতবর্ষ কৃষ্ণছার। হয়ে আছেন। ভ্রীরাধার শোক 

উচ্ছাসে ও দীর্ঘশ্বাসে ব্রদ্ধাগুবিলয় আশক্ষায়, রাঁধাকৃষ্ণ মিলনের 



৬ . স্প্রভাস-মিলন। 

জন্য বিধাতা আমায় মত্যভূমে প্রেরণ করেন। আমি বিধি 
'বিধানে এইত ব্রজধামে অবতীর্ণ হলেম। আহ1! পূর্বে আনন্দ- 
ময়ী বৃন্দাবনকে গোলোকধামের আদর্শ মনে কঃরে দেবতার! 
নিয়ত বাস কর্তেন। তখন ইহার বায়ু মধুর ছিল, মেঘগণ মধু. 
বর্ষণ ক'র্ভো, তড়াগাদির নীরসকল স্বাদযুক্ত ছিল, ফল পুষ্প 

সকল মধুপূর্ণ থাকতো, বিহঙ্গমগণ মধুরতানে গান ক'র্ভো ) 
কিন্ত অগত্প্রাপ হারর অভাবে সেই আনন্দধাম আজ শ্মশানে 

প(রণত হয়েছে। প্রাণপ্বরূপ হরি ওতপ্রোত ভাবে সর্বজ্রই 

অবস্থান কচ্চেন। কিন্তু আজ ব্রজবাসীগণের মনে শ্রীচার 

ব্রজপুরী পরিহার করেছেন। হররিহারা হওয়াতে সকলে 

নীরন, নীরব, গম্ভীর, অস্থির ও দীপ্তশির। আহা! আনন্দময় 

কৃষ্ণচন্জ্রে শ্বশ্বম হদয়ে উদিত না দেখে, ইহাদের মনে এক 

প্রকার বিকৃতভাৰ পাক্ণ করেছে। যে মূঢ় মোহবশত 

ভগবান হরকে দূরে মনে করে, তাহারই এই গ্রাকার শোচনীয় 

দশা উপস্থিত হয় । তাহার চক্ষু অন্ধ, শ্রবণ বধির, হৃদয় শুষ্ঠ, 

কেবল দীপ্তশিরার হ্যায় আস্থিরভাবে, সংলার অরণ্যে ভ্রমণ 

করে। আম শুন্ধাঁমকে পূর্ণ কর্বার মানসে ব্রঙ্গমনীর নিকট 

গমন কর্বে।; রাধাকষ্জের মিলন ক'রে দেব। দোঁখ ইচ্ছাময়ণ 

আমার ইচ্ছা পূণ করেন কি না? 

( ব্বন্দার প্রবেশ ) 
বৃন্না। (স্বগত) কে ইনি মুর্তিমান অগ্থির ভ্াঁয়? শুভ 

বসন, শুভ্র বরণ, শুভ্র জটা, আনাসাপর্য্যস্ত তিলক, গলার 

তুজ্সীর মালা, হস্তে বীণ17 কিস্ত কি আশ্চর্য্য, বীণ আপনিই 

রাধ। রাধা শব্দ করে বেণুর রবে বাজ্চে। আহা এই বীপার 
রব শুনি আমর! শ্রীকৃষ্ণের বেধুর রব মনে ক'রে আনন্ছে 
ভন্মা্দনী হুয়েছিলেম; কস্ত এ স্বপ্ঝ কামাদের শ্রীরাধাক্ে 



তুলাতে পারেনি। 

প্রভাসমিলন। 

কিসের ভয়? (প্রকাশ্ে প্রগাম করিয়া) 

জারদ। 

কেগ ভূমি মহামুনি! এলে কোথা হতে ? 

বাবে কোথা কারে, হেথা কিবা প্রয়োজন ? 

বীণ1-তানে কৃষ্ণস্বর করি সম্পুরণ, 

কেন গাঁও জালা ইতে ব্রজনারীগণে % 

ছেড়ে গেছে রাধানাথ, আধার সংসার, 

আশাপথ নিরখিয়ে, লইয়ে রাধায়, 

জ্ঞানশূন্য হয়ে মোরা রয়েছি হেথায়। 

এ সময় দয়াময়! উচিত না হয় 

বেণুরবে "মাতা ইতে ব্রজবাসীগণে । 
বিশেষতঃ নন্দরাণী হারায়ে গোপালে 

অবিরল কাদিতেছে ভিজায়ে ধরণী । 

শুনি এ বীণার রোল, শোকে উতরোল 

কোথায় গ্লোপাল বলি ধাইয়! আসিয়। 

নিরাশায় যশোমতী মরিবে এখনি ; 

পড়িবে হে মহামুনি বিষম সঙ্কটে । 

রাধা! বিনোদিনী, তাই নিবারে তোমার 

'গাইবারে রাধানাম রাধানাথ-স্বরে । 
ভাল হস্ল, তোমা সনে আগে দেখা হ'ল; 

চল ত্বর ল”য়ে মোরে যথা তব রাধা । 

নারদ আমার নাম ব্রঙ্গার নদন। 

প্রয়োজন আছে কিছু শ্রীরাধার কাছে, 

তেই হেখ! গতি মোর শুন বিনোদিনী! 

এঁর ভাব দেখে বোধ হচ্ছে ইনি ব্রঙ্গার 

সানসপুভ্র নারদ ;$ তাইত কেমন কোরে পরিচয় নিই ! তঃ 

ভাবনাই বা কি, যখন প্রীরাধা অনুমতি করেছেন, তখন্ 



৮ প্রভাঁম'মিলন। 

বৃন্দা। মুনিবর ! আপনার শ্ীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম 
সার্থক হ'ল। তবে চলুন। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

তুতীয় গর্ভাঙ্ক । 

আয়ানেত্র বাটীর অন্তঃপুরস্থ দ্বারদেশ। 
লাপিকা ও সখীগণ | 

রাধিক1। এমন সময় পএ্রখানে কে ভক্ত এল? (চিন্তা! ) 

ও বুঝেছি ; ক্কঞ্চবিরছে পাছে আমার বীর্ঘশ্বাসে স্ঙিনাশ হয়, 
তাই বিধাতা নারদকে আমার সঙ্গে কষ্চধনকে মেলাবার জন্য 
এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নারদের মনোবাঞ্। পুরণ কর্বার 
জন্ত আমি তাকে ঞই ভাবে এখানে দেখা দেব । 

(বুন্বার সহিত নারদের প্রবেশ ও রাধিকাকে 

নারদের প্রণাম করণ) 

রাধিকা । একি! একি! মুনি, আমি গোপাঙ্গনা, তুমি 

রঙ্গ ধষি হঃয়ে আমায় প্রণাম কচ্ছে। ? 

নারদ-_ € গীত) 

ভুলাবে কি মোরে তুমি মুক্তি-বিধায়িনী.. 
যেজন চেনেন ভুলাও গো তারে তারা ভ্রিগুণধারিণী ॥ 

আমি জানি ওগে। মহামায় | 

যখন রষভানুসুত। দেবী কষ্-হৃদি-বিহারিণী, 

শিব-ত্রক্ষ-হরিপ্রিক়্ ব্রহ্ম-অণু-প্রাসবিনী, 

ব্রঙ্মমন্ী ব্রঙ্রূপ ব্রন্মাশু-পরিপালিনী, 



প্রভাস-মিলন। 

পরম বৈষ্ণবী দেবী মহাঁবিষুঃ-প্রাসবিনী, 
শ্রীরাধা! জ্রীমতী শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ-মনোমোহিনী | 

যোগমায়! যোঁগপ্রিয়া যোগ্লাতীত-রূপিণী, 
যোগেন্দ্র-বন্দিনী মাতঃ ত্বংহি 'নগেজ্জনন্দিনী, 
ফামবীজ1 কামরূপা। কন্দপপ-দর্প হারিলপী, 

রুপান্বিতা নরাতীত! ক্রীড়া-কৌতুকরূপিণী, 
হর হর কাল-ভয় কালী কলুষনা শিনী | 

(প্রথাম ) 
রাধিবণ্র। (জনাস্তিকে ) 

মনোবাঞ্চ। পুর্ণ তোর হু'বে রে বাছনি। 

তব হৃদ্দি-বুন্দাবনে যুগল ক্ধপেতে 

বিহরিৰ অহঃরহ্ পুর্ণ প্রেমভাবে ; 
না কর প্রচার আর এ গুহ কাহিনী ;.. 

ত1 হু”লে অবনী-লীলা ন। হবে" পূরণ । 

যেকার্যের তন্ধে তব হেথা আগমন, 

যত্ববান্ হয়ে ত্বর। করহ পালন'। 

(জনৈক সথীর প্রতি) 

অতিথি পশিল বাসে, কহ্ ত্র গিয়ে শ্বাসে, 

সেবা না হইলে হইব পাঁতকী। 

( জনৈক সথীর প্রস্থান ও জটিল! কুটিল সহ পুনঃ প্রবেশ, 

কুটিল ও জটলার নারদকে প্রণাম ) 
জটিল ॥। দেবধি! 'সাপনি এসেছেন, আজ আমার পুর 

পনি হ'ল । 

নারদ । পুণ্যবতী লাধ্যাসতী তুমি গো জটিল, 
তব ক্ন্ত। কুটিল$ও অতীব ন্ুুশীল।। 



১৯ প্রভাস-মিলন। 

লক্ষ্মী ত্বরূপিনী হেরি বধৃমাত1 তব, 

একাধারে কত গুণ বলিতে নারিৰ। 

ক্লাস্ততন পথ শ্রাস্তে আছিচ্ছ বসিয়, 

বিনয়ে আনিল,.ধনি মোরে আশ্বাসিয়!। 

তোমার আলয়ে হন অতিথি এখন, 

আয়োজন কর ত্বরা ভোজন কারণ। 

মধি দুগ্ধ ক্ষীর সর ঘরে যাহ। আছে, 

গন্ধ পুষ্প ফল জল আন মোর কাছে, 

মন সাধে পুজি ব্র্গময়ী-শ্রীচরণ, 

[নবেদিত ত্রবা পরে করিব ভোজন। 

রাধ! সতী ভিন্ন গৃহে অন্তে না রছিবে, 

নিজ হাতে মোরে রম পরশ করিবে, 

তবেত আহার আমি করিব এখানে ; 

নহে বল চলে যাই এব অন্ত স্থানে। 

জটিলা । তোমার আদেশ দাসী ন করে হেলন, 

অভিমত কার্য দেব করিব এখন। 

| কলের প্রস্থান ৷ 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক । 

পুজা গৃহের বহির্ভাগ। 
কুটিলার প্রবেশ । 

কুটিলা। ওমা! এ আবার কিরকম পুজোর পদ্ধতি? 
উনি কর্বেন পূজো? বৌ দেবে আয়োজন ক'রে আবার ঘরে 
কেউ থাকতে পাবে না; মাত আমার অতিথি ঠাকুরকে 



প্রভাস-মিলন । ১১ 

দেখেই একেবারে গলে গিয়ে উনি যা বল্লেন তাতেই রাজ 

হলেন; একবার মনেও ভাবলেন না! যেসমভ্ত বউকে পর+ 

পুরুষের কাছে কেমন করে একা! ছেড়ে দি; তা মা নাকি 

সেকেলে মেয়ে তাই অত্তশত “বোঝেনা । আর এখন যে দিন 

কাল পড়েছে তাতে পোড়াকপালি মেয়েমানুষের মান বাচিসে 

চল ভার। আপনার লোকের কাছে পার পাওয়া যায় না! 

তা এতে? পর । হতচ্ছাঁড়! কানায়ে ভাগ্নে হ”য়ে এই কালামুখা 

রেয়ের সঙ্গে কি রঙ্ষই নাক”রে গেছে । সেত কতকাল হয়ে বসে 

চুকে গেছে, তক বউকি আজও তাকে ভূল্তে পেরেছে ? কেবল 

তারই প্রসঙ্গ নিয়ে দিনরাত কেঁদে কেদেই কাল কাটায়। আর 

একবার সেই একটা ড্যাকৃর! বদ্দি এসে কত রঙ্জই না! করে গেল, 

তিনি সার ব্রজভূমে একটাও সতী মেয়ে পেলেন না; অঙ্কপেতে 

দেখলেন কি না রাধা সত । আবার এ অতিথি মিন্ে দেখচি 

তেমনি ; এর ফিকির ফিকির হাসি, মিটির মিটির চাউনি, 

আমার বাবু ভাল লাগেনা; একবার কপাটের ফীক দিয়ে 

দেখতে হবে; ঘরের দছ্বোর বন্ধ করে একটীনুন্দরী মেয়ে নিয়ে 

পূজোর ধারাটা কি? যদি তেমন তেমন হয় তো আয়ান 

দাদাকে ডেকে দিয়ে বুড়ে। ড্যাক্রাকে কুকুর মারা কর্বো। 

একবার দেখিদিকি কি কচ্চে। 

(দ্বারের ফাক দিয়! দর্শন) 

ওমা একি গো! এযে নূতন কারথান। দেখতে পাই। 

ইস্, আমাদের বউ ছু'ড়িতে! সামান্য মেয়ে নয়, বাপরে কি 
বুকের পাটা, স্বচ্ছন্দে একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে আশীবতসরের 

খধিকে দিয়ে পা পুঞ্জে! করিয়ে নিচ্চে। ছুঁড়ির কি কুড়িকিষি 

হবারও ভয় নাই ; কে জানে, ছুড়ি কি মোহিনী মুয়। জানে; 

যে ওরে একবার দেখে সেই ভুলেষায়। আমার দাঁদাকেই 



১২ 'প্রভাম-মিলন। 

কেন দেখন!, সেই কাঁলকুটেকে হাতে নাতে ধরে দিলেম, 
' তবুও দাদার কাছে রাধ| সতী। ভুঁড়ি তেন্কি লাগিয়ে 

সবাইকেই ভুলোতে পারে, কিন্তু ভবি ভোল্বার নয়। ( পুনর্ধার 

দর্শন) আ। ছিছি কি, লজ্জার. কথা! ছুঁড়ি যেমনি বেহায়।, 

তেমনি নোলাদাগ। ; স্বচ্ছন্দে বুড় বামনের খাৰারের আগ ভাগ 

খেতে লাগল; আবার খেতে থেতে এটোগুলো পাতে রাখলে ; 

( পুনদদর্শন ) ওকি ওকি বুড়োর কি বাহাত্তরে হ'ল) মহা- 

প্রসাদের মত বয়ের উচ্ছিষ্ট গোগ্রাসে গিল্ছে। একি--কেমন 

হল! ব্রহ্মার নন্দনের কি ভ্রম হ'ল, লাআমারি চক্ষের ভ্রম? 

( চক্ষু রগড়াইয়! দর্শন ) আযা একি । এত বৌ নয়, আমরি মরি 

কি অপরূপ মৃত্তি! এ যে হরমনোরম1 উমাদেবী কৈলাসপুরী 

পরিহার করে অবনীতে অবতীর্ণ হ/য়েছেন। আহা! মায়ের 

পায়ে সচন্দন শতদলের কি মনোরম শোভাই হয়েছে। আমি 

কি হতভাগিনী, অমূল্য নিধি হাতে পেয়ে চিন্তে পারিনি, 

বধূরূপে জগন্মাতা গৃহ আলে! করে রয়েছেন, তা পাপ চক্ষে 

দেখতে পাইনি । কত কটু কথাই বলেছি, কত লাঞ্ন! করেছি, 

কত গঞ্জন। দিয়েছি, আমার কি কিছুতেই নিস্তার নাই ? আমার 
পাপের কি কিছুতেই শাস্তি হবেনা? আমি দেবীর পদতলে 
ক্রন্দন কর্বো, তাহলে৪ কি দেবী আমাকে দয়! কর্বেন না? 

জননী কি ছুঃশীলা তনয়ার মুখপানে চাইবেন না? যদি মা 

আমার প্রতি কুপাদৃষ্টি না করেন, তা হ'লে তার পদতলে এছার 

প্রাণ উপহার দেবে । 

(দ্বার উদ্ঘাটন করত নারদ ও রাধার প্রবেশ) 

,রাধিক্রা । যে কাধ্যের আশে; 

আস! মম পাশে, হইলত সম্পূরণ। 
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কুটিলা। মামা! আমায় রক্ষা কর, ক্ষমা কর, দালীর 
দোষ মাজ্জনা কর। 

€ রাধার পদতলে পতন |) 

রাধিক।। ননদিনি! তোমার আজ স্বভাবের অভাব 

দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হচ্চে। আমি সামান্তা মানবী 

থইত নই) তবে কেন এপ্রকারে আমার পদতলে পড়ে আমায় 

কলক্ষিনী কর। ওঠ, খধিরাজকে তোঁমার মায়ের কাছে নিয়ে 

চল ) উনি তার সঙ্গে কথ। কঃয়ে বিদায় হবেন। 

| কলের প্রস্থান । 

পঞ্চম গভান্ক । 

নন্দালয় । 

নন্দ ও যশোদা। 

নন্দ। হা! যশোমতি! আর বৃথ!। কেন রোদন কর? 

আহার নিন্ত্রী ত্যাগ ক'রে অহঃরহঃ কেঁদে কেঁদে অন্ধ ছধয়েছ। 

নয়ন-ললিলে যদি গোঁপালের পাষাণ হৃদয় গল্ভো, 'ত1 হু”লে 

কি আর এতকাল তোমায় আমায় ভূলে বন্ুদেব দেবকীর কাছে 

থাকতে পারতে! ? হার! সে নিষ্ঠ,র, মথুর1 হ'তে আমায় ফেমন 

গ্রবোধিত ক'রে বিদায় কলে, আর আমিও তার কথায় ভূলে 

গেলাম । তাকে লোকে জগচ্চিন্তামণি বলে, দয়াময় বলে | 

কিন্ত আমর! যে তার অন্ত সদাই চিস্তান্বিত, সে চিন্তা তো! তার 
মনে উদয় হয় না? দিন রাত কেঁদে কেদে ছুজনে অস্থিচম্্ সার 

হ/য়েছি,প্রাণ কষ্ঠাগত, তৰুত তার আমাদের প্রতি দয়া হ'ল ন!। 



১৪ প্রভাস-মিলন। 

বশোদাঁ। গোপরাজ ! যখন আমার নীলমণি ছেড়ে গেছে, 

ভখন আর কি আছে। তবে আমার এ পাষাণ প্রাণ যেকেন 

বয়েছে তা বলতে পারিনি । যখন মন বিকল, প্রাণ বিকল, 

তখন তোমার গ্রবৌধ বাক্যে কি অন্তর শীতল হবে? আমার 

সার কি আছে বলো ? কার মুখ চেয়ে প্রাণ রাখি & (মুচ্ছ? ) 

( নেপথ্যে বীণাধবনি ও গীত ) 

জয় রুষ্চ কমললোচন, মুর।রি মদনমোহন, 

নন্দলাল জ্রীগোপাল বাসুদেব হরে হরে । 

কেশী ম্থন, কাঁলীয় দমন, পুতন। ঘাতন হে মুরারে ॥ 

( যশোদার মুচ্ছণভঙ্গে গাত্রোখান ) 

শন্ন। যশোদে! এতদিন আমরা যে আশ। তরুমূলে নিয়ত 

নয়নজল সিঞ্চন করেছি, আঞ্জ সেই তরু পুষ্পফলে শোভিত 

হবার উপক্রম হ"য়েছে। যখন গোকুলে দেবধি নারদ এসেছেন, 

তখন অনগ্ঠই কোন গুড় কারণ আছে। রাঁণি! এসে! আমর! 

রোদন সম্বরণ করে ভক্তিভরে সুনিবরচরণে প্রণাম করি । 

ঠাঁরি আশীর্কাদে আবার কষ্ণচন্দ্রকে দেখতে পাব । 

* নারদের প্রবেশ ও নন্দ বশোদার-প্রণাম করণ) 

নন্দ। দেবষি, আস্থন আনন! 

নারদ। অ্ররাজ! নন্দরাণি! তোমাদের সমস্ত কুশল তে! £ 

ঘশোদা।-- (গীত) 

কবিরাজ ! আমাদের দুখেক়্ কথা আর বলোন। বলোনা । 

ক্লুষঃচন্দ্র যে দিন ছেড়ে গেছে, 

তখন দকল কুশল ফুরায়েছে, 

আর কিহে কুশল আছে,ব্রজের কুশল কৃষ্ণ ছেড়ে গেছে ॥ 



প্রভাস-মিলন। ১৫ 

আকুল শোঁকেতে গ্োকুল, অকুলেতে ভািতেছে । 

যে ধনেতে ছিন্ু ধনী; শুন ওহে মহামুণি, 

হরায়েছি দে নীলমণি, আঁর কে আমার আছে ॥ 
্ | ( মুচ্ছ?) 

নন্দ । হায় মহামুনি! আজ বোধ হয় যশোমতীর জীবন- 

লীল! শেষহু'ল? নিস্পন্দ শরীর, চক্ষু স্থির, ক্রমে ক্রোধ ও 

শ্বাবিহীন হ*ল। এতদিনের পর শোকাঁকুলার সকল জ্বালা 

শেষ হ'ল! কেবল এ অভাগ! পশ্চাৎ তাপ ভোগবার জন্ঠে বেছে 

রইলু। হায় গোপাল |! তোর মনে কি এই ছিল রে বাপ! আয়। 

আয়! তোর জননীর দশ! একবার দেখে যা। 

. নারদ। গোঁপরাঁজ! ভয় নাই, ভয় নাই | যশোমতী 

নরেননি, আমি এখনি এ মুচ্ছ? অপনোঁদন কচ্ছি। যশোমতি! 

গাত্রোথান করুন, গাত্রোখান করুন, আর কৃষ্ণশোকে কাতর 

হবেন না। আম প্রতিশ্রত হচ্ছি, সত্বরেই আপনার গোপালকে 

আপনার নিকট এনে দেবেো। একি 1 এখনে | যে চেতনা হলো 

না! তবে কি হবে? কুষ্ণমাতা বদি কৃষ্ণণোকে প্রাণ হারান, 

তা হুপে দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে! আমিও অপরাধী ভব। 

যাই হোক, এক্ষণে বীণাতানে কৃষ্ণস্বর সম্পূরণ ক'রে একবাৰ 

মা বলে ডাকি, দেখি, তা হ'লে হয়ত চেতন! হবে। 

(বীণাসুরে গীত ) 
কোথায় গে। ম। নন্দর]ণী। 

এল তোর শীলমণি, 
ক্ষুধায় আকুল তনু খেতে দে মা ক্ষীরননী ॥ 

যশোদ1 1-- (মুচ্ছাভঙ্গে উন্মস্তভাবে ) 

কৈ গোপাল! কৈ গোপাল! আয় আয়»বাপ কো-স 

আয়! (ইতন্ততঃ নিরীক্ষণ) কৈ মহারাত্। কৈ আসা 



৫ প্রভীন-মিল্ন | 

গোপাল কোথাধ? এই যে নীলমণি আনায় মা মা বলে 

ডাকলে, তবে কোণায় গেল ?, 

নারদ। (শ্বগত ) আমি অন্তায় করেছি, ঘি কৃষ্ণজজননী 

এ অপরাধে আমায় অত্তিশাপ দেন, তা হ'লে নিশ্চয় সস্তাপিত 

হ'তে হবে ঃযু। হোক, মধুর বাক্যে একে এখন সান্বন! করা. 

উচিত । প্রকান্তে) যশোমন্তি! আমার দোষ পরিহার কর। 

তোমায় মুচ্ছিতা দেখে সকলেই শোকে অবসন্ন হয়েছিল, তাই 

ভীকষ্ণের স্বরে তোমায় ডেকে ক্োমার মুচ্ছ? অপনোদন 

করেছি । দেবি! তোমার ছুখ-অমানিশ। অননান হ'তে আব 

বিলম্ব নাই । আমি বিধির আদেশে তোমাৰ গোপালকে এখানে 

আন্তে দ্বারকায় গমন কচ্চ। সত্বরেই তুমি তোমার 

গোপালকে দেখতে পাবে। 

যশোদা। নারদ! এন এন, তদেখসে আমার প্রাণ গোপালেব 

লীলার স্থান। যদিও গোপাল আমার ছেড়ে গেছে, তবু ভাব 

ক্রয়াগুডল মনে আছে। 

ৃ (গীত) 

নারদ রে ন। জানি কিনে কি হ'ল 

দুর হ'তে যবে আমিত গোপরাজ, 

ডাকিত বলি কোথাবে কাধ।, 

অমনি মুরারি আলি, চে 17 নত বাধা । 

বুঝি দেই অপরাছে € তর নারদ ) 

গোপাল বা আমন ছেড়ে গেল । 

ন।(রদ রে আমি জানিন' কিসে কিহ'ল॥ 
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নিষেধ না মানে, কথা নাহি গুনে, 
আমার গোপাল অপরের অপচয় নিতি নিতি করে । 

ক্রোধে অবোধিনী, আমি অভানণিনী, 

আহা বাধিনু বাছার যুগল করে। 
নারদ রে! বুঝি দেই খেদে বাছা, ছেড়ে বা গেল ॥ 

(ক্রন্দন) 

লার্দ। জননী শাদন করে অবাধ্য সন্তানে। 

ঘশে।মতি ! ইথে তব বল কিবা দোৰ। 

পরিহার কর দুঃখ, না! কর রোদন, * 

ত্রিসত্য করিগু আমি মিলাব গোপালে। 

অনুমতি দেহ মাত! প্রফুল্ল অন্তরে, 

শীকৃষে আনিতে যাব দ্বারকাঁভবন। 

বশোদ।। এস বত্স! ত্বরা তবে করহ গমন, 

হারানিধি এনে দিয়ে বাঁচাও জীবন । 

দ্বিতীয় অন্ক। 

প্রথম গর্ভাঙ্ক | 

দ্বারকাপুরী রাজপথ । 

কৃষঝ্তবালকগণের প্রবেশ । 

(গীত) 
তালে তালে নাচরে বেতাল, দেরে জোরে করতার্লা 

ড্য।!ঙর ডোর ভাঙর ভোলা, গলে দোলে হাড়েরমাল।, 

বেববোধ বোম বোববোম বোম ০ 

বোববোম বোম বাজায় গাল্। 



:৮ প্রভান-মিলন। 

*. শঙ্গারাম এ ড়ে চড়া, দুদিকে দুই সুরদ খাড়া, 
ও দে পরে কেবল বাঁঘের ছাল ॥ 

( নেপথো বীপাস্বরে নারদের গীত) 

মধুর স্বরে গাওরে বীণ! রাধা কু যুগল নাম | 
অনুপ মাধুরি হেরি, পুরি মনস্কাম ॥ 

গাও রবি শশী; গাও গ্রহ তারা, 
গাঁও গে! গ্রকতি, হ'য়ে মাতোয়ারা, 

ভূঁচর খেচর জাদি চরাচর,নকলেতে মিলে গাঁও এই নাঁম' 

গভীরে গরজে ওহে জলধর,প্রাতিধ্বনি তুলে গাওেভুপর 

ঝর গে সুস্বনে তুমিও নির্বরি, 

প্লাবিত পধ্োমেতে হ'ক ধরাধাম ॥ 

১ম বালক । ঢেক চড়। আন্চচ কেবে? 

২য বালক । ওরে € লম্বা জট! চাপ দেড়ে। 

৩ষ বালক । ওরে হাছেকি ও বাজে মিউ মিউ মনমজাঁন 

ক্বরে। 

৪% বালক । কিন্ত ভাই। ও নাচন কোদন পরণ দেখে 

আমার ভয় করে। 

১ম বালক । ওটা অন্ত কি সঙ? 

২য় নালক। বাবা! ভূতরে বুঝি! চল্্রে ভাই পালাই চল! 

(নারদের প্রবেশ) 

». লারদ। (শ্থগত) কুহ্গবালকগণের আমাকে দেখে ভয় 

হয়েছে, খানিক এদের নিম্নে কৌতৃক করি। (গ্রকাগ্ে) 

বাঁলকগণ । অকারণ তোমরা কেন ভয় কণচ্ছে!? স্বচ্ছন্দে আনন্দ 

কর; কিস্ত আমার একটী কাজ কোর্ডে হবে ; রাঁজসভাট! 

দেঞিয়ে দিতে হবে, নইলে আমি ধরে নিয়ে যাব। 
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১মবালক। ওরে ভাই এ ভূত নয়, মানুষ। তবে এস 

একে খ্যাপান যাক। 

৩য় বালক । তুমি কেগ!? 

২য় বালক। ওরে ও বহুরপী। 

১ম বালক । (জট! ধরিয়া) হাগা! এ পেটো দড়ি না 

গোড় কাটা? 

(জটায় টান দেওন ও নারদের রীণ1! লইয়া! মারিতে উদ্যত ) 

নারদ। আরেরে অবোধ শিশু কি করিস তোর।। 

এখনি মারিয়া বীণ1 করবে! হাড় গুড়া। 

২৪ বালক। ওরে পালারে ভাই ! আর কাঁজ নাই, এখনি 

টেকি লেলিয়ে দেবে! তাতে আমরা চাল কোটার মত গু'ড়ো 

হয়ে যাব। 

১ম বালক। ঠাকুর! তোমার দাঁড়িটি সাদাসিদে ধোলো 

ধালো, একগাছিও চুল নাইকো! কাল । 
নারদ । আবার অবোধ বালকগণ কর জ্বালাতন ? 

ধল্লে পরে টের পাবে বাছাধন্ত। 

( আক্রমণোদ্যোগ ) 

সকলে । (হাক) হো! হো! হো! খেপে গেল, ধর্বে যাদের 

পালে না! ছুঁডবো ঢেলা, দেব ধুলা, মার্তে এলো, মাল্লে না। 

। বালকগণের প্রস্থান । 

নারদ। আহ! মায়াময়ের অনুপম মায়ায় জগৎ মুগ্ধ । 

কখন বিপিনবিহীরী বংশীবাদন ক'রে ব্রজরমণীগণের মন. 

হরণ করেন, কখন বা ভৃধর গোবদ্ধন ধারণ ক'রে ম্থুরপত্তিব 

দর্পচুর্ণ করেন। অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ড ধার ইঙ্গিতে পরিচালিত, আজ 

তিনি পুভ্র পৌজ্রাদি লয়ে ঘোর সংগারীর ন্যায়” অবস্থান 

কচ্ছেন। কেহ ক্রন্দন ক'রে তোমার দর্শন পায়না, আবার কাবে! 



২৯ গভাস-মিলন। 

নিকট ভূমি স্বয়ং ক্রদন কর। হেবিভেো! তোমার চরণে 
নমস্কার । 

[ প্রশ্থান। 

" রত 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
৮০০০-০২ 

প্লাজভবন | 

বন্থদেব আসীন। 

নারদের প্রবেশ । 

বদের । হেদেবর্ষে! গঙ্গাজলস্পর্শের হ্যায় তব শ্রাচর” 

স্পর্শে অদ্য এ পুরী পবিত্র হল । আজ আমার সুপ্রভাত, তাই 

পরম ভাগবতের সাক্ষাৎ লাভ কল্পেম। মঙ্গলময়! পাদ্য অর্থ্য 

গ্রহণ করুন, রত্বাসনে উপবেশন করুন, অধীনকে আগমনের 

কারণ বিদিত ক'রে বাধিত করুন। 

(নারদের উপবেশন ) 

নারদ। বন্থদেব! আমি তোমার আচার বাবহার ধন্য 

শীলতা ও বিনয়নভ্রভাব দেখে যারপরনাই পরিতুঞ্ হয়েছি : 
এক্ষণে তোমাদের কুশল সংবাদ জান্বার জন্য ও রামকুঞ্চকে 

দেখবার জন্য আমার এখানে আসা। 

বস্ুদেব। (জটৈনৈক যাদবের প্রতি ) শীঘ্র যাও, কৃষ্ণকে 

একবার এখানে ডেকে আন। 

নারদ । নানা দেব! তার আর প্রয়োজন নাই । আমি 
স্বং সমস্ত পুরী দর্শন করে ও সকলকে আশীর্বাদ করে, 

জীকষ্খের নিকট গমন করবো । আর আমার ষে বক্তব্য আছে, 

পরিশেষে, তোমারে পরিরজ্ঞাত করে তার পর স্থানাস্তরে যাক়। 

[ সকলের প্রস্থান । 



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক । 

উদ্যান। 

(কৃষ্ণ ও নারদের প্রবেশ । ) 
নারদ । চিন্তামণি! তুমি নিজে নিলেপ ও নিগুপ। 

মহামায়ার প্রভাবে গুণময় হও, তাই কি তারে পরিহার করে 

এখন নিশ্চিন্ত রয়েছ? দীনবন্ধো ! তোমার প্রেমের প্রভাবে 

জগৎ পরিপুরিত, তবে এখন আবার এ কি মায়া দেখাচ্ছ ? 

হে মায়াময় হবি! তোমার যে মায় প্রভাবে, ব্রহ্মা, শিব, 

ইন্জাদি তেত্রিশ কোটি দেবতা বিমোহিত হঃয়ে আছেন) আমি 

তে সামান্ত প্রাণী, আমার কি সাধ্য যে, সেই মায়া অতিক্রম 

কোর্ডে পারি ? ভুমি মায়াতীত পরব্রহ্ম, কখন কি ভাবে যে্গত 

চালিত কোচ্ছ, তা তুমিই জান। ্ 

কুষ।। €(সহান্তে ) নারদ! নারদ! এত বজ্ছ কেন? 

তোমার মনের কথ! খুলে বল । 

নারদ। ঠাকুর! তুমি জগচ্চিন্তামণি হয়ে আমার মনের 

ভাব কি জাঁন্তে পারনি? ভাল, ভাল, বুঝলেম এও তোমার 

আর একটা মায়া তবে শুন পীতাশ্বর! আপনার অভাবে 

প্রকৃতি নিজ দ্বভাব পরিত্যাগ করে, এইজন্য ব্রহ্মা অত্যন্ত 

বিহ্বল হয়ে আমাকে আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন। আর 

ব্রজপুরীতে গিয়ে দেখ্লেম, আপনার বিরহে সকলেই মৃতপ্রায় 

হয়ে, হাহাকার শব্দে রোদন কর্ছে। 

কষ্ক। নারদ! আর সে ব্রজের কথা আমায় বল না। 

যে যাকে যে চক্ষে দেখে, সে তার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করে। 

তাদের সেই অত্যাচারগুলি সদাসর্বদ। চিত্তা ক্র বলেই 

আমাকে এতদূর অস্থির হ'তে হ?য়েছে। 
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নারদ | তবে ভূলিলে কি বশোদায়, 

আর সে নন্দপিতায় ; 

তূলিলে কি শ্রীরাধায়, 

রাখালগণে তোমার? 

কুষ্ত | (গীত ) 

নারদ তৃলে।না আর নেব্রজের কথ। । 

আমি জানি ডেই যশোদারে, 

নাঁমান্য নবনী তরে, বে ধেছিল যুগল করে, 

আজও তআছে হাতে ব্যথ। ॥ 

উীনন্দের বাধা বয়ে, চাচর চিকুর গেছে ক্ষয়ে, 

তাই পাণে ঢাক। দিয়ে, রাখি বে মাথা । 

মনে হলে রাখালগণেঃ জ্বল আমি মনাগুণে, 

ধেনু লয়ে তাদের মনে, বেড়াইতাঁনম যখা তথ। ॥ 

ছলে মোরে ভুলাইয়েঃ এ টো! ফল খেতে দিয়ে, 
বেড়াত কাঁদে চড়িয়ে, বনে বনে বেখ। সেথা । 

রাধাবিনোদিনী ধনী, ত্রিগুণধারিণী ধিনি, 
তার সম মায়াবিনী আর কি দেখেছ কোথা ? 

কেহ যদি ছেড়ে তারে, একান্তে ভজিতে মেরে, 

অমনি রুষি অন্তরে, মুড়াইত ত।র মাথা | 

নারদ! ব্রজপুরীর কথা আর বল ন' ব্রজবাসপীর কথা আর 

তুলনা, অভিমানিনী কমলিনীর নাম আর মুখেও এলে! না। 

একদিন রাত্রে চন্দ্রাবলীর কুগ্ডে নিশাবসান করেছিলাম ব'লে 

রাধিকার, এমন দুর্জয় মান উপহ্থিত হ'ল যে, আমার প্রাণ 

উড়ে গেল। মান ভাঙবার্ জন্ত কত পায়ে ধ'রে সাধলেম, তবুও 
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মান ভাঁঙ্তে পাঁরলেম না, অবশেষে দানখত লিখে দিলেম। 

নারদ! একি সামান্ত অপমান ! আর রাধার কথা বল না। 

নারদ। ঠাকুর! তবে কি আপনি আর ব্রজপুরী গমল 

করবেননা? * 

কৃষ্ণ। না নারদ, আর আমি সেখানে যাব না। 

নারদ। দীননাথ! তবে কি উপায়ে স্ষ্টি রক্ষা হবে? 
কৃষ্ণ । নারদ! সে কথা পরে বলবো। এখন চঞ্চল 

বালকগণকে সান্বনা করিগে, তুমি ততক্ষণ পিতার সহিত 

সাক্ষাৎ ক”রে উপায় উত্তাবন করগে। 
| কৃঞ্জের প্রস্থান । 

নারদ । চক্রীর মনের ভাব আমিত কিছুই বুঝতে পাল্লেম 

না; শীকষ্ণও বৃন্দাবনে গমন করবেন না আর শ্রীরাধাও ব্রজ- 
ভূমি ত্যাগ করে এখানে আদবেন না, তবে কি উপায়ে রাঁধ।- 

কষেের মিলন হবে? (চিন্তা) হা সেই ভাল, সুমন্ত্রণ। দিয়ে 

বন্থুদেবকে পুণ্যক্ষেত্র গ্রভাঁসতীর্থে গ্রহণ উপলক্ষে দাঁনযজ্ঞ 

করাই, সেই যজ্ঞে ভ্রিভৃুবনের লোঁককে নিমন্ত্রণ করবো, সেই 

উপলক্ষে বৃন্দাবনবাদিগণও আসবেন, তা হ'লে আমারও মনা 

ভিলাব পূর্ণ হবে। তবে এক্ষণে বন্গদেবের নিকট গমন করি। 
| প্রস্থান । 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 

ঘৃহ। 
রুষ্জ ও নারদ । 

কৃষ্ণ । নারদ ! তুমি আমায় বড় বিপদে ফেললে যে, এ ্বারকা- 

পুরী অতি ক্ষুত্র, আমার বংশধরগণের ভরেতেই টলমল কচ্চে, 

কেমন করে তোমার আদেষ্িত দানযজ্ঞ সমাধান হর্ধ ? বিশেষতঃ 
৬, 



২৪ প্রভাঁস-মিলন। 

আমার ইচ্ছ! যে, এই যজ্ঞ উপলক্ষে আমি ত্রিলোকের লোঁককে 

নিমন্ত্রণ করি, কিন্ত তেমন সমাবেশের স্থানই ব পাই কোথা ? 

নারদ | সর্ধ অন্তর্যামী তুমি দেব দামোদর, 
অবিদ্িত কিবা তব আছে এ জগতে? 

তবু যদি মম মুখে ইচ্ছ! শুনিবারে 

বা জানি তা নিবেদি হে শ্রীপদপন্থজে। 

পুণাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সবার বিদ্িত, 

গঙ্গ। সরস্বতী নদী মধ্যবর্তী স্থানে, 

প্রভাস নামেতে তীর্থ পুণ্যময় ভূমি, 

উপবন, তপোবন, প্রাসাদ, চত্বর, 

নিকুগ্জকানন, আর ম্থুরম্য উদ্যান, 

দানযজ্ঞ উপযুক্ত হয় হেন ভূমি । 

বিশ্বকন্ম্না ডাকি প্রভু আদেশ সত্ব 

পুরী নিন্মাইতে তথা--দানযজ্ঞ তরে। 

অষ্টাদশ দিনমাত্র অবশিষ্ট আছে। 

কৃষ্ণ । নারদ! ক্ঞ অনুষ্ঠান করবার উপযুক স্থান নটে। 

'ত্রভ্ুবন নিমন্ত্রণ করনা ভার ত্যোঁমারই উপর অর্পণ করলেম। 

আর শান্ব ৪ অনিরুদ্ধকে বিধি এবং ভূতভাবন ভবানীপতিকে 

নিমন্ত্রণ কণ্ডে পাঠাব । এক্ষণে তোমায় আর একটা কগ। বলি 

স্টন, তুর্মিক্ত ত্রিভুবনবাঁদীকে নিমন্ত্রণ করবে, কিন্তু ব্র্গবাঁদি- 

গণকে নিমন্ত্রণ করে! না। দেখ নারদ! ব্রজবাপসিগণকে কখনই 

এ নিমন্ত্রণ করো না। [ প্রস্থান । 

নারদ। (ন্বগত) নিমন্ত্রিন্তে ভ্রিভৃবন মোরে আদেশিল। 

নিবারিল! ব্রজবামীগণে বার্ড দিতে; 

নানু কাঝতে হরি! তৰ মনোভাব। 

| প্রস্থান । 

চন 



পর্চ$ম গভাঙ্ক । 

শৃহ | 
কৃষ্ণ ও কুকানী। 

রক্সিণী। দয়াময়! আজ তোমার এই নূব ভাব দেখে 

আমার বড়ই ভাবন1 ভচ্চে। তোমারই চক্রেতে বন্ধ্যানারী 

আনন্দেতে পুভ্রমুখ দর্শন করে, আবার পুক্রবতীও সন্তান 

অভাবে রোদন করে। ছলনাময়! তোমার চরণে ধরি, এই 

যজ্ঞজছলে যেন আমাদিগকে অনাথিনী করে না । 

(চরণে পতন) 

কৃষ্ণ । প্রাণেশ্বরি! এ যজ্ঞে বিষার্দের কোন কারণ নাই । 

দেখ দেখ, নীল-আকাশে কাদশ্বিনী কেমন শোভ। ধারণ 

করেছে । আমার শুভ কামনা সিদ্ধির জন্তই প্রভালযজ্ 

আরম্ভ হ;য়েছে, সথিগণের সহিত উল্লাসিত মনে যজ্ঞ দর্শন 

করবে চল। 

রুক্সিণী। নাথ! নাবদের নাম শুনে আমার প্রাণ যে 

শিউরে উঠুলো, আর যে যজ্ঞ দর্শন কণর্তে ইচ্ছ! হচ্ছে না । হরি ! 

এই যজ্ঞ উপলক্ষ,করে কি সাধের দ্বারাবভী পরিত্যাগ করবেন ? 
হায়! *আমি বিষাদিনা, চিরকাল পাদপদ্ম সেবা করি, তবু 

অন্তর্যামি! তোমার অন্তর পেলেম না। 

কৃষ্ণ । প্রিয়ে! কেন বৃথ। চিস্তিত। হচ্ছে! ? আমি কখনও 

তোঁম। ছাড়া হয়ে থাকিনি। এক্ষণে প্রফুলচিত্তে পুরবাসিনী- 

গণে পরিবৃত1 হয়ে, সত্বর প্রভাসে গমন কর। দেবি! তোকে 

আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর্তে হবে; যক্ষপতি কুবেরকে 

পিতার দানযজ্ঞে ভাগারী নিযুক্ত করেছি। ত্টঠুর অন্ুচরগণ 

ক্রমাগত স্মের হ'তে রত্বরাঁজী বহন কচ্ছে, আর তাদের কষ্ট 



২৬ . শীভাস-মিলন। 

দেখতে পারি না। ভুমি অচল! হ/য়ে, ভাগ্ডারে অবস্থান কলে, 

কিছুরি অভাব থাকবে না। প্রিয়ে, আর একটা কাজ কর, 

শাঙ্বকে কৈলাঁস হতে দেবী অন্পপূর্ণাকে আন্তে পাঠাও) 

তুমি রত্বাগারে, আর হুর-মনোরম! রন্ধনশালায় থাকলে, পিতার 

দান্যজ্ঞ সুচাক্সুবূপে সম্পন্ন হবে। আর আমি যুধিটিরাদি পঞ্চ- 

পাঁগুবগণকে আমন্ত্রণ কণর্তে, দারুককে পাঠিয়ে দিইগে। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

ষ্ঠ গভান্ক । 

কৈলাস পর্বতে মহাদেব আসীন। 

(শান্যের প্রবেশ ) 

শীন্ব। আমরি মরি! দেবাদিদেবের এই পবিত্র ধামে এসে 

মন প্রাণ শীতল হ্ল। সদানন্দের প্রভাবে প্রমথ পিশাচগণও 

প্রশান্ত মুস্তিতে তার মহিম। কীর্তন কচ্ছে। 
শান্ধ। হর পঞ্চানন পিনাক পাপি । 

দেব দেব শিব ত্রিশূলপাপি ॥ 

জয় গঙ্গাধর, শশাঙ্ক শেখর । 

_ দেব দিগন্বর পতি-ভবানি ॥ 

মহাদেব! আয় আয় আয় রে বৎসশান্ধা। আমি ভিখারী 

শ্মশানবাসী । তুই বছদূর হ'তে কষ্ট করে আমার কাছে এসে- 
ছি) আমি তোকে উপযুক্ত আসন দিয়ে যে অতিথি সৎকার 

করবে এমন কিছুই নাই। আয় বৎস! আয় কোলে আয়, 

ঘবারকার কুশল সংবাদ বলে আমায় পরিতৃপ্ত কর। 

শান্ব । « প্রভে।! আপনার কৃপায় দ্ধারকার সমস্তই মঙ্গল। 

আগামী হুর্য্যগ্রহণের দিনে পিতা গ্রভান তীথে দানযজ্ঞ কর্ষেন 
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সেই উপলক্ষে ভ্রিভুবনের লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, আঁমি 
শ্রীহরির আদেশে আপনাকে এবং জননী কুক্সিণী দেবীর, 
আদেশে অন্নপুর্ণ। মাকে লঃয়ে যেতে এসেছি। যজ্ঞেশ্বর! আপনি 

ন।! গেলে যজ্ঞ আরম্ভ হবে না, আর মহামায়া অন্নপূর্ণা ম! 

সেখানে না গেলে, কে আর অনদানে জ্রিভুবনের লোককে 

পরিতৃপ্ত কর্ষে? হে আশুতোষ! সত্বর অন্নপূর্ণা মাকে লয়ে 

প্রভাস তীর্থে চলুন। 

মহাঁদেব। শান্বরে! তোর কথা শুনে আমি বড় সন্তুষ্ট 

হলেম ; স্বগণের সহিত সত্বরেই প্রভাস তীর্থে কৃষ্ণ দর্শন কণ্ত্তে 

গমনপ্কর্বো | কিন্তু বাছা! অন্বিকারে কোন অনুরোধ কণ্তে 

আমায় বলোনা; তিনি নিজে উগ্রচণ্ডা, সঙ্গের সখীগুলিও 

তেমনি, ভাল কথ। বললে বিতণ্ড1] ক'রে মন্দ ক'রে তোলে । 

এক কথ! বলে, তার দানীগুলে। পর্যন্ত দশ কথা শুনিয়ে দেয়। 

তার। এমনি প্রথরা যে লজ্জা! পরিহার ক'রে দ্িগন্থরী বেশে 

করে অসিধারণ ক”রে ভ্রিভূবন পরিভ্রমণ ক'রে বেড়ান ; আবার 

ত্রিভুবনের লোৌক তাকে সতী সতী বলে আদর করে। আমার 

কপালে আগুণ, মরণ নাই, তাই এমন ঘরে বাস করি) ইচ্ছা হয় 
বিষ খাই, কিন্তু তাতেও তো মরণ হবে না; ফণিগুলো আমার 

অঙ্গের ভূষণ; ছর্ী আমার এমনি বিষম যেঃ সে নামের গুণে 

যমও আমায় ভূলে গেছে, তাই আমার মরণ নাই, তাই আমি 

মৃত্যুঞ্জয় । যা হোক বৎস! আর অধিক কথ। বল্বো না, 

কথায় কথায় অনেক কথা বলে ফেলিছি, কি জানি যদি ছর্গা, 

জানতে পারেন, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না। যাও্নান্ব, 

তুমি সত্বর পার্বতীর নিকট গমন ক'রে তার মত নিয়ে এস। 

দেখ বাছা! আমি যা তোমার কাছে বল্লেম, এর | নি্মুবিমর্গও 
তার কাছে বোলে না। 
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* শান্ব। জনক জননীর বন্দ ভাল মন্দ কিবা জানি, কিন্ধ 
ওদব! সন্তানের মায়ের উপর মায়! অধিক। 

| | প্রস্থান। 

সপ্তম গ্ভাঙ্ক | 

বন। 

শাস্ব। (গীত) 

শাঁরদে বরদে মাত। শিবশক্তি বিধায়িনী | 

অন্নদে ! অন্ন দে মোরে জীবের অন্নদায়িনী ॥' 

পাঠায় জননী মোরেঃ লইতে জননী তোরে, 

চ"ম। শিবে ত্বরা করে, গ্াভামেতে শিবরাণী ॥ 

পট পরিবর্তন-কৈলাস-পুরী ৷ 
( ভগবভী আসীন'-_-উভয় পার্থে জয় ও বিজয় ? 

ভগবতী। মনোবাঞ্ছ। পূণ তোর হবেরে বাছনি। 

এস এস বস বাছ! রতন আসনে, 

তব মনোগত ভাব জানি সমুদয়। 

ভবের আদেশ বিনা প্রভাস তীর্থেতে 

কেমনে যাইব আমি বল শান্ধ মোরে? 

রুদ্রমুত্তি ধূর্জটী সে সদাই কুপিত, 

গঞ্চমুথে নিতি মোরে করেন লাঞ্ুনা, 

অনুতাপে অন্তরেতে সদ। আমি জ্বলি, 

কালি হ'ল তন্থু মোর ভাবিতে ভাবিতে। 

গতি তিনি, দোষ দিতে উচিত নাহয়, 

| আশুতোষ লোকে বলে. মোর প্রতি নয়। 
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শান্ধরে এমন কথ শুনেছ কোথায় 

পতি হ?য়ে থ! তথা পত্বী নাম কুরে? 

সদাশিব সর্্বত্রেতে ডাকে দুর্গা বলে, 
শুনে লাজে মরি আমি ওরে বাছাধন। 

চল বাছা! আশুতোষ আদেশ লইতে; 

নারব যাইতে তার অনুমতি বিনা । 

[ শান্ের প্রস্থান । 

তৃতীয় অস্ক। 

প্রথম গর্ভাক্ক। 
বুন্নাবন প্রাস্তর--পৌর্ণমাসীর মন্দির । 

( নারদের প্রবেশ) 

নারদ। এইত আমি বাস্দেবের আদেশে ভ্িভবন 

নিমন্ত্রণ কল্লেম, কিন্তু আমার কৌশল সফল হলো না) আরম 

মনে করেছিলাম এই শ্ুযোগে প্রভাসতীর্থে রাধাকৃঞ্জের মিলন 

করিয়ে দ্বেব, কিন্তু ইচ্ছাময় বুঝি আমার মনোবাঞু। পূর্ণ করতে 

দেবেন না। নইলে ত্রিভুবনবাসীর নিমন্ত্রণ হ'ল, কেবল ব্রজ- 

বাসীর নিমন্ত্রণ হ'ল না। যাহ! হোক, সকলেরই সব হবে, 

পৃথিবীর ভার নিবারণ হবে, শ্রীরুষ্। মানবলীল। সম্বরণ ক'রে 

গোলোকে গমন কর্বেন, রাধাকষ্জের মিলন হবে, কিন্তু আমার 

প্রীরাধার কাছে মুখ দেখান ভার হ'লে!) আমি ব্রজবালকর্গ্ণের, 
নন্দের, যশোদার ও সখী বৃন্দার নিকট কৃষককে এনে দেব বলে 

ত্রিসত্য করেছিলাম, এখন তার! আমায় ঘোর মিথ্যাবুঁদী বলবে; 
এবুথা অপবাদ কি উপায়ে অপনোদন করি? (চিত্ত) ইহ 
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সেই ভাল, দেবী পৌর্ঘমাসীকে আমার মনের বেদন| জানাই, 
দেখি তিনি যদি দুয়া করে কোন উপায় ক'রে দেন। 

(গীত ) 
এ ম| তিমির বরণী তাঁর। ত্রিনয়নী ত্রিতাঁপহারিণী ম। | 

, পড়েছি সঙ্কটে, বিষম লঙ্কটে, 

যাহাতে গে। ভয় ছুটে, কর গো মা উম। ॥ 

তব নাম হদে ধরি, বিপর্দে যেসদা তরি, 

রেখ গে! ম। ক্ষেমঙ্করি নামের মহিমা | 

মিলাতে সে শ্বামধনে, রাধা কমলিনী বনে; 

বড় সাধ ছিল মনে হাঁয় তাহ! পুরিল না 

ব্রজবালী পরিহরি; করিবেন যাগ হরি, 

নেই খেদে প্রাণে মরি ঘুচাঁগে। মনবেদন! ॥ 

তুমি গে ছুঃখহারিণী; নবার শিবদায়িনী, 

অন্ডয় দেহি ভবানি মিনতি চরণে ম। ॥ 
পৌর্ণমাপী। তোমার মনের আশা হবে সম্পূরণ ; 

ব্রবাসীগণে আমি দিব নিমন্ত্রণ । 

[ নারদের প্রস্থান । 

( পুষ্পপাত্র হস্তে বুন্দাঁর প্রবেশ ) 
(গীত) 

ন্দা | ওম। বরদে "মাদের শ্যামচাদে এনে দে। 

আমি. নিতি নিতি কাদি তারা তোর পদে ॥ 

কত কাল গে! শ্টাম। আর কাদিব গো মাঃ 

হেনা আর যাতনা দে গা মোদের শ্যামটাদে এনে দে। 

পৌর্ণমানী & ছুখ অমানিশ! ধনি ! "সার না রহিবে, 

কালশশি হৃদাকাশে ত্বরায় উঠিবে; রর 

২ সি 
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সুরধ্যগ্রহণের দিনে প্রভাস তীর্ঘেতে 
দানযজ্ঞ করিবেন মুকুন্দ মুরারি। 

নর নারী, ধেনু বস, পশ্ড পক্ষী আদি, 

ব্রজপুরে প্রাণী যত কর একত্রিত, 

সবাঁকারে তথাকারে হইবে যাইতে । 

শ্রীদামের আভশাপ হইল মোচন, 

মিলিবে শ্রীরাধ। সনে রাধিকাঁমোহন। 

যাও বৃন্দে ঘরে ঘরে প্রচার আদেশ, 

কৃষ্ণযজ্ঞ হেরিবারে আমার মনন। 

বৃন্দা। আননময়ী গো! আজ এ বারতা শুনি+ 
অনুপম স্ুখশ্রোত বহিছে প্রবাহে । 

শুভ সমাচার দিতে যাইগে। জননী 

জ্ীরাধায় যশোদায় আর জনে জনে । 

* [ প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভীঙ্ক । 

নন্দ(লয়। 

নঙ্দ ও যশোদার গাবেশ | 

যশোদা। গোপরাজ ! প্রাণকুষ্খ দান্যজ্ঞ করবে, তাতে 

তোমার অন্ুগাগ নাই ? যাও আর কালব্যাজ করো না; 

তবরায় ভেরী ঘোষণ। করে, ব্রজবাসিগণকে জানাও; কাল যেন 

তার! ব্রজপুরী পরিহার ক”রে প্রভাসে আমার প্রাণকৃষ্ণকে . 

দেখতে যায়। তুমি এতে অমত করে! না; তুমি আমায় ধেতে 

না দিলে, আমি নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করবে! । 

নন্দ। যশোমতি ! লোকপর্পরায় শুনেছি বন্ুপ্রেব গ্রহণের 

দিনে প্রভাঁসতীর্ঘে যজ্ঞ কর্বেন, যজ্ঞেখর নরহরি শ্বয়ং 
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উদ্যোগী হঃয়ে ব্রিভুবন নিমন্ত্রণ করেছেন। আমাদের তার 

মনে নাই, তাই নিমন্ত্রণ হয় নই । তাই বলি, সেথায় গেলে 

পাছে অপমানিত হতে হয়। 

যশোদ।। ব্রলরাল। সে ভয় করো না, আপনার লোককে 

কেউ কোথায় নিমন্ত্রণ করে না, নীলমণি যদি আমাদের পব্ 

বিবেচন। করে নিমন্ত্রণ কর্তো। তা হলে তখনি আমর প্রাণ 

পরিত্যাগ কর্তেম। চল চল আর বৃথ! কাঁল বায় কোরে। ন1। 

যাঁদ তুমি না যাও, আমি যাব» তোমার নিষেধ মানবো না, 

্বামীর কথ! না শুনলে স্ত্রীলোকের পাতক হয়, কৃষ্ণ দরখনে 

আমার পেঁপাপ মোচন হবে। ষুনিপত্বীগণ তাদের শ্বামীগণের 

কথ! শুনে, যজ্ঞ অগ্রীভাগ দিব্য সামগ্রী ল”য়ে যজ্ঞেশ্বরের নিকটে 

যজ্ঞমাঝে উপস্থিত হয়েছিল, আর তাদের সকলেরই সদগতি 

হয়েছিল, তাদের পুণ্যে তাদের স্বামীগণ মুক্তিলাভ করেছিল। 

হে স্বামিন! আর মামি অবস্থান করতে পার্বে। না। 

*ন্দ যশোমাত ! প্রভামে যেতে আম তোমায় নিবারণ 

কচ্ছি ৪ মামিও "থা যেতে মনন করেছি, কিজ্ত- 

যশ্পোদা। কিন্ত কি? 

নন্দ। যদ ছ্বারীগণ প্রবেশ কর্তেনা দেয়, তা হলে সে 

অপমান মামার প্রাণে সহ হবে না, তখ'ন আমাদের প্রাণ 

পরিত্যাগ করতে হবে । 

যশোদ।॥ গোপরাজ ! কুষ্ণহার! প্রাণে কি গ্রাযোজন ? 

বরং ক্ুষ্ণদর্শন উদ্দেশে গমন ক'রে পতন অ্রেয়ঃ। ( উদ্দে দৃষ্টি) 

ওকি! ওকি । আ11 এই বে আমার নীলমপি! আর বাছ! আর, 

'আমনক দিন তোর চাদ্বদনথানি দেখিনি, অনেক দিন তুই 

আমাকে যু! বলে ডাকিস্নি, আহা গোপাল রে! তোর মুখ- 

খানি কেন গুকিয়ে গেছে? আআাকি বল্ছ বাপ? অনেক দিন 
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তামার খাঁওয়। হয়নি? আয় বাপ! আক বাপ আমার ৃঁ 

কোলে আয়, একবার চাঁদ বদনে মা বলেডাক্ আমি এখনি 

তোঁকে নবনী দিচ্ছি) বাপ! যে অবধি তুই ব্রজপুরী ছেড়ে 

গেছিলি, আর আমি মন্থন-গৃহে যাইনা! আর নবনী উঠাইনা, 

আর ক্ষীর সর করিনা! দাড় বাপ দাড়, আমি*তোর জন্য 

নবনী আনি। ও [ দ্রুত প্রস্থান । 

নন্দ(॥ কি বিষম বিভ্রাট! যশোমতী নিতান্তই উন্মত্ত 

হয়েছেন । এঁকে গ্রভাঁপতীর্থে যজ্ঞ দর্শন কণ্র্তে যেতে নিষেধ 

কল্পে কোন ফলই দর্শাবে না। কিন্তু নিশ্চষ জানি সেখানে 

গেলে 'আমাদের অপমানিন্ত, বিপদগ্রস্ত, বোধ হয় প্রাণাস্ত ও 
হতে হবে। বাবা কষ্চবে ! একবার দেখে যারে তোর জননীর 

কি ছুর্দখ] ঘটেছে । 

( নবনী হস্তে যশোদার প্রবেশ) 
ষযশোদ। কৈ গোশাল! টৈ গোপাল কোথায়? গোপ- 

রাজ! আমার গোপাল কোপায়? এই যে নীলমর্ণ হেথা 

এসছিল, এই যে আমায় মা বলে ডাকলে, এই যে আমি তার 

জন্য নবনী আনতে গিয়েছিলেম ; গোপরাজ ! বল বল, আমার 

গোপালকে কোগা "রেখেছ ? আমায় এনে দাও, তা হ'লে আর 

আমি প্রভামে যাবনা, আর আমি যজ্ঞ দেখব লা, আমার 

মন্দ্েশখ্বরকে এনে দাও । 

নন্দ। রাঁণ। ধৈধ্য অবলম্বন কর, তোমার গোপাল 

এসেছে | আমাদের প্রভাসে নিয়ে যাবার জন্ত আপনি এসেছে 

আমিও এইবার ভেরী ঘোষণ। ক'রে সমস্ত ব্রজবাঁসপীকে একত্র 

করে কল্যই আমরা প্রভাসে যাবার জন্ত প্রস্তুত হ'ব। 

যশোমতি ! তুমি যাও, পৌরজনকে সংবাদ দাওঙ্গ, আমি 

নগরবাসীদের সংবাদ দিইগে। [ উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান। 
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উপবন । 
( রাধিকার গ্রাবেশ? তৎপশ্চাৎ সখীগণের 

" শীত গাহিতে গাহিতে গাবেশ ) 
সথীগণ। (গীত) ৰ 

এখনো ছুখিনী কেন বল ওগে। কমলিনী | 

নীরদে হেরিতে কবে চাঁতকিনী বিষাদিনী | 
যজ্ঞ উপলক্ষ করি, প্রাভালে আঁলিবে হরি, 

ব্রজপুরী পরিহরি, ত্বরা চল ওগো! প্যারী, 
হেরিতে সে বংশীধারী যাঁর ল।গি পাগলিনী ॥ 

রাধিক। (গীত ) 

কি সুখে ঘজনী আমি সুখমবরে ভাঁনি বল। 

শৃন্ ব্রজে ব্রজমণি পুন ত লে। ন। আইল ॥ 

আশা ছিল শ্যাম মনে, মিলিব শীরুন্দাবনে। 

গ্রভামের নাম শুনে; আশ বানা ভেঙ্গে গেল 7 

রন্দাবন লীল। বুঝি এত দিনে ফুরাইল ॥ 
সথি। নরহরির ইচ্ছ! ষে, অবনীলীলা পরিহার ক/রে, তব 

গোলোঁকে গমন করেন। কিন্তু এখন আমি আয়ান-গৃছিণী, 

শ্বামীর অন্গমতি বিনা কেমন করে যাই। 

এ ব্বনা। ব্রহ্মময়ি! তোমার মায়ায় ব্রহ্মাদি দেবগণ মুগ্ধ, 
আয়ানে ভূলাতে কি দায়ে ঠেকেছে? গৃহলক্ষ্মীরূপে তার ঘরে 

বিরাজ কচ্ছে, তাই বুঝি তাঁকে ছেড়ে যেতে মমতা হচ্ছে? 
রাধিক1। সে সাতজন্ম ঘোর তপন্ত! করে আমাকে লাভ 

করেছে, তার প্রতি মমত! কেন ন!হবে? আর তাকে মায়ায় 
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মোহিত কঃরে রাখা উচিত নব, দিব্যজ্ঞন দিয়ে ভারে সুক্কি 

করা উচিত। যাই সখি, আয়ানের অনুমতি লইগে। 

| সকলের প্রস্থান । 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক | 

ক্রোধাগার ॥ 

বলরাম শায়িত--বস্থদেবের প্রবেশ । 

হনদেব। কোথা রাম, কোথ। রাম! কোথা বাছাধন। 

একি ! একি ! কেন হেরি হেন অবিহিত; 
ধূলি ধূঘরিত মরি রজতের গিরি ? 

লাধেতে বিষাদ কেন সাধহে ৰিধাত। ! 

অমঙ্গল ঘটাইলে মঙ্গলের দিনে । 

সরল অন্তর হায়! মম হলধর 

কপটত। কারে বলে কভু তা না জালে; 

সে কেনরে ক্রোঁধাগারে উৎসবের দিনে, 

ধূলারাশি মাঝে লুটে বালকের মত ? 

তুজ শৃঙ্গ ঝঞ্জাবাত সহে অবিরত, 

বিশাল বুক্ষেতে সদ লাগে বড় ঝড়, 

ংশধর জেয তুমি, শ্রেষ্ঠ হলাযুধ, 

সংসারের গুকুভার তোমার উপর, 

মহাতীরে দানযজ্ঞ আজি তব গৃহে, 

তুধিতে হবে সকলে সহিষ্ণুতা গুণে; 

এখন কি ক্রোধ করা উচিত তোমার? 

অভ্যাগত জনগণ উপস্থিত হয়ে, 
অগ্রেতে বারতা তব সুধাইছে মোরে, 
8 



বলরাম; 

প্রভীস-মিলন। 

বৃষিঃ, ভোজ, অন্ধ আদি না হেরে তোমায়, 

কাতরেতে চারিদিকে করে ছুটাছুটি ২ 

সম্বথর ছর্জয় ক্রোধ ক্ষম সব দোষ, 

সম্ভাষ সকলে বত! প্রফুল্ল অন্তরে ) 

মে পিত! কেন গো করহু আর বৃথ1 অন্নরোধ £ 

তব দানযজ্ঞ আমি না চাহি হেরিতে। 

আত্মীয়ত', কুটুন্বিত, বাধ্য বাধকতা', 

মানীজন-মান, আর সম্ত্রম সন্মান, 

ষথ। নাই, তথ আমি না চাহি থাকিতে । 

তব যজ্জে ন্রিভুনন হস্ল নিমস্ত্রিত, 

বঞ্জিত গে! ব্রজবাসী বল কোন দোষে ? 

বাল্যবন্ধু নন্দ তব চির অনুগত, 

যার গ্ুহে কংস ভয়ে অতি শৈশবেতে 

মোরে আর কষ্জে রাখ অতি গোপনেতে, 

যার গ্ভে পালিত হে তব বামকষ্ঞ, 

বাদ্ধত 'তাঁদের তনু যার অন্ন জলে, 

হেন গোপরাজ পিত! তবর্দানযাগে 

কেমনে ভুলিলে বল নিমন্ত্রিতে তুহি ? 

আহা ! 

যে যশোদ? রুষ্ণ বই কিছু নাছ জানে, 
ধার সম শ্সেহ কভু পারেনি দেখাতে 

' কোন কালে কোন মায়ে আপন আমলে, 

জননী জঠরে জন্মি অবনী মাঝারে 

শুনিনি শবণে কেহ হেরেনি নষনে 

স্টার সম পুজ্র শ্সেহ ভ্রিসংসারে আর; 

হেন যশোদার পিত ! কোন অপরাধে 



বন্থদেব। 

কব | 

বন্ুতদেব। 
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নিমন্ত্রণ নাহি হল প্রভাসের যাগে? 

দয়াময় কছে সবে তোমার কৃষ্চেরে, 

হেন মাতার উদ্দেশ না লর় কখন। 

কি বিচারে কৃষ্চ কর এ অযথ। কাজ 

বুঝিতে নারিম্ু ) তাই মর্মের থে 
উপরোধ অনুরোধ ত্যজি সবাকার। 

ক্রোধাগার করিন্ু গো আবানম আমার । 

জানিনা বাছনি! কৃষ্ণ করিল রে মান। 

নিমন্ত্রিতে ব্রজবাপী মম দান বাগে। 

অবস্ত নিগুঢ় তত্ব আছেরে ইহার 

শ্রীকৃষে। ডাকাই বস! তোমার সাক্ষাতে, 

জিজ্ঞাসিব কি ভাবি সে কৈল হেন কাজ। 
(কৃষ্ণের প্রবেশ ) 

একি পিত। একি আজ! নিশ্চিন্ত নিভৃতে 

রয়েছ কেমনে দৌহে আনিকার দিনে? 

সমাগত তব গৃহে ত্রেলোক্য নিবামী, 

একা আমি কি করে গে! সম্ভাধি লকলে ? 

বিশেষত ধার কাধ্য তিনি তথা নাই, 

স্গধাইলে কি কহিব সবাকারে আমি? 

যছুকুল-চুড়ামণি আর্য বলভদ্রঃ 
তিনিও নিশ্চিন্ত আজ, এ বড় কৌতুক । 

এত যাঁদ মনে ছিল তোম! দেঁহাকার, 

প্রথমে উদ্যোগী কেন হইলে কলে 

নারদেরে বলে দান যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ? 

হায় কষ! কিব1 কাজ করিয়াছ আজ ] 

নারিস্ বুঝিতে তোর হেন মনোভাব । 



৩৮ 
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আদেশিলে নিমন্ত্রিতে নারদেরে সবে, 

কি দোষে বঞ্চিলে বেল ব্রজবাসীগণে ? 

এ কর্মেতে অপযশ ঘোষিবে সংসাত 

নিন্দিবে সকলে মোরে অকৃতজ্ঞ বলি। 

চক্রপাণি! হলপাণি হের ক্রোধাগারে 

কাদিতেছে নিধালয়ে খড় অভিমানে ১ 

বলভদ্র উপস্থিত না হলে তথায় 

দান যাগে বল মোর কিব! প্রয়োজন ? 

বিজ্ঞ তুমি সুপ্রধান আধ্য মতিমান, 

অজ্ঞান বালকনম কেন গো ব্যাভার ? 

আত্মীয় স্বজনে দেব! কেবা কোথা বল 

আমন্ত্রণ করিয়াছে আপনার কাজে? 

কর্ম কাজ উপস্থিত হ”লে নিজ ঘরে, 

পরে পরে নিমন্ত্রণ করে গো সকলে; 

আত্মীয়, উদ্যোগী হ'য়ে আপন হইতে 

উপস্থিত হয়ে করে সাশাযা তাহার। 

ব্রজবাসিগণ মম আমার আত্মীয় 

কে আছে বলহেদেবভূুবন ভিতরে? 

নিবারিন্থু তাই আমি নারদ খষিরে 

নিমন্ত্রিতে তা সবারে পিতার এ যাগে। 

করিত হে খর্ষ বদি ব্রজে নিমন্ত্রণ 

বিষম অনর্থ আজ ঘটিত তা হ'লে, 

আমাদের মনে আর আত্মীয়ত। নাই 

এই ভেবে ব্রজবাসী ত্যজিত জীবন। 

ব্রজবাসিগণ হেতু সুন্দর আবাস 

নির্মাণ করেছি আমি তোরণ বাহিরে! 
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অবস্থা আসিবে তার! ওহে হলপাণি 

চিন্তা দুর কর এবে তা সবার তরে। 

উঠ আব ! শীঘ্র আনি সম্ভাষ সকলে, 

অপমান ভাবি নহে অভ্যাগত জন, 
চলিয়া! যাইবে প্রভূ নিজ নিজ স্থানে । * 

ৰলরাঁম। বিচিত্র, বিচিত্র, ভাই ! কৌশল তোমার । 
কার সাধ্য এ চক্রান্ত বুঝিবারে পারে, 

বড়ই সন্ধষ্ট এবে হয়েছি আমর; 

চল তবে দানযজ্ঞ প্রফুল্ল অন্তরে । 

[ সকলের প্রস্থান । 
টির 

চতুর্থ অঙ্ক । 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

প্রথম তোরণ-_-শটদাম, সুবল, রাখালবালকগণ ও বক্ষকণ্ধয়। 

১ম রক্ষক। ভাই! খুব সাবধানে পাহারা দে, দেখিস্ 

ঘেন শ্রীরুষ্ণের আট্ুদশ বিন! কেউ পুরীতে গ্রবেশ নাকরে। 

২য় রক্ষক । ওরে ভাই, দেখ দেখ! কেমন কতকগুলি সুন্দর 

বালক, বৎস কোলে করে নেচে নেচে এখানে আম্ছে; ইস্, 

এব যে দঙ্গল বেঁধে এখানে আম্তৈ লাগ্ল। ভাই সাম্লাও 

সাম্লাও, এদের আট্কাও, নইলে ফস্ক'রে প্রবেশ করবে । , 

( গোবত্স ক্রোড়ে রাখালবালকগণের প্রবেশ ) 
১ম রক্ষক । আরে বালকগণ! হেথা এসেকি কর্বি? 

এ দান বাড়ী নয়; প্র আগেবা, সেখানে বহুত এন মিল্বে। 

এখানে নব দেনত1 আছে, ব্রাহ্মণ আছে, খধি আছে, সুনি.আছে, 
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রাজা আছে, আর বড় বড় লোক আছে; এখানে তোদের 

আস্বার যায়গ। নয়, যা সরে ৭! 

১ম রাখাল। দ্বারি ! ধন অভিলাধষী নই, কৃষ্ণচন্দ্র দেখ্বার 
অভিলখধী । | 

২য় রক্ষক । আজ কি চাদ উঠবে যেদেখবি, আজ বে 

অমাবন্তা । বাবা গঙ্গা তীরে যা, সেখানে গ্রহণ দেখবি, নান 

দেখুবি, লোকের ভিড় দেখবিঃ খুব মজ| পাবি, সেইখানে ব।। 

রাখালবালকগণ। (শীত) 

নিতি নেহারি “ম!র। দিনকর সুনীল গগনে | 
(নিতি নেহারি মোরা দিনকর বন হুন্দাবনে |) 

কি ল(ভ হেক্রে মোদের শুরব গ্রহণে ॥ 

হৃদয় আধার ক'রে, রুঞ্চন্র গেছে ছেড়ে, 

হেরিতে নে বশীধরে এনেছি এখানে ॥ 
১ম রক্ষক। আবে তোরা এমন কি পুণ্য করেছিস্ ষে 

কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখতে পাবি? কত মুনি, খধি, যোগী, তার ধ্যান 

কঃরে পায়না, তোর মানান্ত বালক তারে দেখাব কেমন করে, 

ষাবা সনে বাঃ সরেবা। 

€( বালকগণের পুবী প্রদেশ করিতে "উদ্যম ) 
বয় রক্ষক। মর লক্ীছাড়। ছোড়া! জোর জুলুম কর্ছিন্ 

কেন? কেটে ফেল্বো। 

সুবল! এন্ত অপমান তো! আর সহা হয় না) এল আমর 

. এই, দ্বারিদ্বয়ের প্রাণ বধ ক'রে কৃষ্ণচন্দ্র দোঁখগে। 

জদাম। ন1ভাই, এষন করে৷ না, আমাদের প্রাণরুষ্ণের 

মনে কষ্ট হবে, গোলযোগে দান যাগ এখনি ভেঙ্গে যাবে। 

অভিমান, স্বাহস্কার, রাগ, দ্বেষ, তম, মোহ, দূরে পরিহার কর, 

তবেত তার দেখ! পাবে। 



প্রভাস-মিলন। ৪১ 

১মদ্বারি। যা যা ছোড়ারা, কৃষ্ণচন্দ্র তোদের কে যে, 

তোরা দেখতে পাবি? 

রাখালবালকগণ। ( গীত) 

তোদের যিনি রাজ! দ্বারি। রাখালরাজ সেই বংশীধারি ॥ 
বনে ধেনু চরাত রে, | 

আমাদের আমাদের আমাদের সনে । 

সর্ র্ অর, ছাড়, ছাড় দ্বার, হেরিরে গণের হরি । 
একবার শুধু দেখে বাব; 

তারে লয়েবাব ন। আর বুন্দ।বনে ॥ 

কোথ!রে কানাই, আয়রে বলাই, 

পড়েছি বিপদে, রাখ বে ভাই, 

তোরে স্মরি, সকল বিপদে তরি। 

( এখন ) দ্বারি করে বুঝি প্রাণ হারাই | 

_[ কলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গভ্ভাঙ্ক । 
০০৯০৬ 

দ্বিতীয় তোরণ দ্বার-দ্বারিদ্বয় আমীন । 
১ম রক্ষক । আমি মার! দেখ ভাই! কেমন কতকগুলি 

জীলোক এদিকে মআাম্ছে। আহা! যর্দও এদের মলিন বেশ 

কিদ্ক ক চমত্কার রূপমাধুরী, যেন পাশচাপা আগুণের মত। * 

২য় রক্ষক। দেখ ভাই, এদের মধ্যে পর মেয়েটার কি 

চমত্কার রূপ! যেন বিভূতি মেথে কৈলান থেকে মা ভগবতী 

অ।স্ছেন, আমার ইচ্ছা! কচ্ছে যে ওর চরণে গিয়ে গ্ণাম করি। 

১ম রক্ষক। আরে ভাই শোন শোন্ ওরা কেমন গান গাচ্ছে। 
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( সখীগণনহ রাধিকার প্রবেশ ) 
রাঁধিক1। (গীত) 

নখিঃ সার আমি পাবন। শ্যাম দরশন | 

এ দেখখ্! তার নিদর্শন, হের ফেরে & রাখালথণ ॥ 
শ্লপাণি পদ্মযোঁনি, ন। পায় ধার অন্বেষণ ॥ 

€ যুগ যুগান্তর ধ্যানে ) 

মিছে তরঙ্গ পরিহরি, এলেম হেরিতে হরি, 

(আমি নয়ন নফল করুব বলে ) 

পুরী প্রবেশিতে নারি, দ্বারী করে নিবারণ ॥ 
( রাখালগণ ঈাড়ায়ে জাছে ) 

১ম রক্ষক। কে তোরা গো কে তোরা ? মেল। ঠেলে, দিন 

ঢুপুরে কি মনে ক'রে এসেছিস, যা যা, এখানে গোল করিস্নে, 

এহণ দেখগে বা, গঙ্গান্গান দেখগে বা। 

১ম সথী। দ্বাররে। আমর! সামান্থা সূর্যগ্রহণ দেখতে 

আমিনি, আমাদের স্দয়ধন কালাচাদ গাহুগ্রস্ত হয়েছেন, তাই 

দেখতে এসেছি । ূ 

২য় রক্ষক। হ্যাগা! তোর। ঘুমের খোরে স্বগ্া দেখছিল 

নাকি ?যা যা ঘরে ফিরে যা, নইলে পাগল বলে গায়ে ধুলো দেবে। 

১ম সখী । দ্বারি! যে দিন থেকে ক্র,রমতি অক্রর আমাদের 

বৃন্দাবনচন্দ্রকে হরণ ক”রে এনেছে, সেইদ্িনথেকে আর কিনিদ্রা 

*আছেষে স্বপ্ন দেখ্ব? সেই চিস্তাতেই তে আমরা পাঁগল হয়ে 
বুন্দাবনে ধুলি-শখ্যা সার করেছি; তুই আর অন্ত ধুলোর কি 

ভয় দেখাস্। 

১ম রক্ষক । তোরা কি বলছন্ আমর) কিছু বুঝতে 

পাচ্ছিনে ; তোদের বেশ ও আক্কৃতি দেখে বোধ হচ্ছে কোন 
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মায়াবিনী ছলনা করতে এসেছিন্ঃ পরিচয় না দিলে যন্ত্র 

দেখতে যেতে পাবিনি। |] 

২য় সখী । বলি হ্যারে ও হতচ্ছাড়া ! ব্রিভূবনের লোক যে এখানে 

এসেছে, তাদের কি পন্চিয় নিয়ে যজ্ঞ দেখতে ছেড়ে দিয়েছিস্ যে 

আমাদের পরিচয় নিবি ? আমরা বনে বাস করি,*হুখিনী রমণী, 

যজ্ঞ দেখতে এসেছি, দেখেই চলে বাব, এত ঝগ্ড়া করিন্ কেন। 

১ম সথী। ওলো জানিস্নে, ওরা বাকার চাকর কিনা, 

তাই ওদের কথাগুলোও অত বাক1। 

২য় রক্ষক। মরমাণী! এদিকে বল্ছে ছুখিনী, আবার 

জীাক“দেখ, সুখে য। ইচ্ছে তাই বল্্ছে। . 

১ম রক্ষক। দূর ক'রে দে,দূর ক”রে দে, বেটীরা চোর। 

৩য় সখী । ড্যাকৃরা, আমর! চোর ন! তোদের রাজাই 

চোঁরচুড়ামণি বৃন্দাবনে চিরকাঁল চুরি ক'রে বেডিয়েছে, সেখানে 

ননী চুরি ক'রে থেতে! বনন চুরি করতো, অবশেষে গোপিনী- 

গণের প্রাণমন চুরি কবে এখানে পালিয়ে এসেছে । আমরা 

চোর নই, চোর ধর্ভে এসেছি, শীঘ্র দ্বার ছেড়ে দে, এখন 

দেখব তোদের সেই চোর রাজা কি যজ্ঞ ক'বে সাধু হয়। 

হয়রক্ষক। “কি! তোদের যত বড় মুখ তত বড় কথা; 

কৃষ্ণচন্দ্র গোর! যান ইঞ্গত স্থষ্ট স্থিতি গ্রলয় হয়! 
বুন্দ।। ওরে ইঙ্গিতে যেস্থষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় সেকার 

শক্তিতে রে? সে মাথনঢোরা, মনোচোরার নিজ শক্তিতে বটে 

কিস্তৃসে শক্তি কোথায়! সেও যে আমাদের ব্রন্মদনাতনী, 

আদ্যাশক্তি শ্রীমতী বাধার শক্তিতে । চোরকে চোর বল্বে! 
তা আর ভয় কি? একবার তারে দেখতে পেলে হয়, তখন 

দেখবি আমরা কি কবি; আমাদের রাজ! যদি ভুকুম দেন, 

তখনি তোদের রাজাকে বেধে নিয়ে ঘরে চলে যাব। 
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১ম রক্ষক। এত বড় স্পদ্ধ।! কিছুমাত্র ভয় নাই/য! ইচ্ছে 
তাই বল্চিস্, নার মার। (আাক্রমণ করিতে উদ্যত ) 

২য় রক্ষক। আরে করিস্ কি, করিম্ কি? মুখেতে ভয় দেখ! । 

বৃন্দা। আরে বে ছন্নমতিখ যিনি অস্ত্রে বিদ্ধ হন না, 

অগ্রিতে দগ্ধ হন না, জলেও নিমগ্ন হন না তারে তুই মান্তে 

উদ্যত হচ্ছিস্? অহঙ্কারে মত্ত হ/য়ে মৃত্যুকে ভয় করিস্নে? 

অনায়াসে সর্পের বদনে হস্ত দিচ্ছিস? অগ্নির মধ্যে ঝাঁপ 

দিচ্ছিদ্? জানিস না যে এখনি তন্মা হ'য়ে যমালয় যাবি। 

ব্রঙ্গাদি দেবগণ শত শত যুগ তপন্ত। করে ধার চরণ দশন কর্তে 

পায়না, আর তোদের বাজ শ্রীহরি আপনি যার চরণ ধরেন, 

সেই আদ্যাশক্তি শ্রীবাধাকে অনায়াসে মারতে উদ্যত হ'লি ? 

(রাধিকা কর্তৃক নিজ হস্ত হবার! উভয়ের চক্ষু আবৃত করণ। ) 

রাধিক1। বৃন্দ! করকি, করকি ? ক্রোধের সময় নয়, 

তুমি আমি বাগ কল্লে ত্রিভূবন দগ্ধ হ/য়ে যাবে, দ্বাৰী কোন্ ছার। 

সথি! ক্রোধ সম্ববণ কর, নইলে কৃষ্ণের যজ্ঞ নট হবে; 

আমাদের কৃষ্ণ দর্শনের আশাও বিনাশ হবে। বরং এস, 

আমরা কায়মনোবাক্যে দীনভাবে সেই দীননাথকে ডাকি, 

দেখি তিনি দেখা দেল কি না। 

বৃন্দ ও রাধিকা। (গীত ) 

দেখ! দাও হে দীননাথ, মরি তব অদর্শনে । 

প্রাণ মন সপিল।ম, হরি তব শ্রীচরণে ॥ 

এলেছিনু আশ! করি, হেরিতে তোমারে হরি, 

এবে প্রাণ পরিহরি; ছারির কুবাক্য-বাণে ॥ 

[ সকলের প্রস্থান। 



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 

ভূতীয় তোরণ দ্বার__রক্ষকদ্বয় । 
১ম রক্ষক । এ আবার কি। এরা আবার কে। কতকগুলো 

বুড়োবুড়ি কাদতে কাদতে এদিকে আস্ছে যে। * 

২য় রক্ষক। দেখ ভাই, দেখ! এদের সঙ্গে কেমন একটী 

ছেলে র”য়েছে দেখতে ঠিক আমাদের রাঁজাঁর মত। চল ভাই 

আমরা একটু স+রে গিয়ে দেখি, এরা এসে কি করে। 

( অন্তরালে অবস্থান) 

(নঞ্গ, উপানন্দ যশোদা ও ভ্রীদামের প্রবেশ ) 
উপানন্দ। মহারাজ। আর তো! অপমান সহ হয় না; 

দ্বারিদের ছুূর্বাকা-বাণে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, বেক্রাঘাতে 

শরীর ক্ষতবিক্ষত হ”য়ে গেছে। হায়! ব্রজছুলাল বোধ হয় 

আমাদের একেবারে ভূলে গেছে; নইলে এত ডাকৃছি, এত 

কাকুতি মিনতি কচ্ছি, তবু কেন দেখ! দ্রিলে না। হায়! 

যেহরি আমাদের ভিন্ন আর জান্ত না? কতবার কত বিষম 

সম্কট হতে আমাদের রক্ষা করেছে, যার জন্ত আমরা দিনরাত 

কেছে কেদে অন্ধ' হ'য়ে গেছি; যাকে দেখবার জন্ত বিন! 

নিমন্ত্রণে ব্রজপুরী পরিত্যাগ ক”রে দূর প্রভাসে এসে উপস্থিত 

তলেম; সে আমাদের চক্ষের দেখাও দেখলে না। এত ডাকৃছি 

একবার কাণেও শুনলে না । হা ব্ধান্তঃ! তোমার মনে কি 

এই ছিল! হরি যে আমাদের প্রতি এত নিষ্ঠর হবে, স্বপ্লেও 

তা জান্তেম না। আর তো মহারাজ ডাকৃতে পারিনি; 

শরীর অবসন্ন হয়ে আস্ছে, প্রাণ কণ্ঠাগত হঃয়েছে ; (মস্তকে 

হন্ত দরিয়া উপবেশন) আপনি আর একবার ভাকুন কবি) এবারে 

উত্তর দেয় কি না। 
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নন্দ । যশোমতি! আমি তথনি তোমায় নিবারণ কষে- 

ছিলেম? তুমি কথ! শুনলে না, গ্রভাসে আস্বার জন্য বাত 

তলে। হায়! আরকি তার আমার্দের মনে আছে? যখন 

মথুরার় কংসের ধনুর্যজ্ঞে গোপাঙ্গকে নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্তে 

গিয়েছিলেম ৮ তথনি আমার প্রাণ চম্কে ছিল, তখনি জেনে- 

ছিলেম গোপালকে হারাতে হবে। হায়! যখন গোপাল 

ডুরুত্তি অগ্ুরকে বধ করে আমাদের প্রবোধিত করে বিদায় করে, 

তখন আমার যেকি দুর্দশা ঘটেছিল, ত1 মনে কলে হৃদয় 

বিদীর্ণ হয়। দেই সময় চারিদিক অন্ধকার দেখে, শুন্তঠ গ্রাণে 
শৃন্য-মনে হাহাকার করতে কর্তে শূন্ত-ব্রজে ফিরি । গোপাল 

বাদ আমাদের হত তাহলে কি সেই ভাবে তথনি বিদায় 

কর্তো ? তারপর যখন তোমাতে আমাতে দিনরাত অন্নজল 

ত্যাগ করে স্তার জন্ত ধূলায় পড়ে কেঁদে কেদে অন্ধ হ'য়ে গেছি, 

তখনও যখন সে আমাদের ছুঃখজান্তে পারেনি) আমাদের মনে 

করেনি, আসাদের কাছেও একবার দেখতে আসেনি, আমা- 

দের কোন তত্ত্ব নেয়নি, তথন নিশ্চয় জেনেছি যে, সে আমাদের 

ভূলে গেছে । ব্রজের ভাব তার মনে একবারে উদয় হয় না। 

প্রভাসের যজ্জে ভ্রিভুবটনের লোককে নিমন্ত্রণ কলে, কিন্ত 

আমাদের একবার কথার কথাও বলেনি । তোমার অনুরোধে 

গোপালকে দেখতে এসে, আজ দ্বারির হাতে সকলকে অপ- 

মানিত হতে হল । আরকি যথেষ্ঠ হয়েছে! এখন আবার 

শুন্ত-গ্রাণ শুন্ত-মন ল”য়ে ধীরে ধীরে গৃছে ফিরে যাই চল। 
খশোদ্ব1। গেপরাজ! যদি এত করেও প্রাণগোপালকে 

না] পাই, ত। হলে কৃষ্ণচন্দ্র শূন্ত আধার বরে আর কি শ্খে 

আমর। ফিরব? এই প্রত্তাসের ভাগীরথী জলে আমরা রুষ্ণ 

রুষ্জ বলে প্রাণ বিসর্জন দিব, তা হ'লে জগতে আর কেউ 
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তাঁকে দয়াময় বলে ডাকবে না। মহারাজ! যখন চক্ষু বুজে 
ধ্যান কলেই আমরা গোপালকে দেখতে পাই, তখন সে 

কখনই আমাদের ভুলে নাই ॥ আমাদের অনৃষ্টের দোষেই তার 
সাক্ষাৎ পাচ্ছিনা । তুমি আর একবার ভাল. ক'রে তারে ডাক 

দেখি, এবার হয় তে। আস্বে। 

নন্দ। ভাল; ভাকি দেখি একবার শুন্তে পায় কি না। 

কোথ। কুষ্ণরে নন্দছুলাল! আয় বাপ! একবার দেখ! দিয়ে 

আমাদের মনের সন্তাপদূর কর। তুই যে আমাদের সর্বস্বধন, 
তে! বিনে আমর! যে আর কিছুই জানিনে। তোরে পাঁৰ বলে 

বিন1 লিমন্ত্রণে এই দূর প্রভাসে এসেছি । কৃষ্ণরে। এত কষ্ট 
করে, পথের ছুর্গতি ভোগ করে, তোরে দেখতে এলেম, তবু 

কি তুই দেখা দিবিনে? প্রখর হুর্যাকিরণে কলেবর দগ্ধ হচ্ছে, 

কণ্টক ফুটে চরণ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, পিপাসায় কণ্ঠ তালু 

শুষ্ক হয়ে গেছে, সে সব কষ্টকে আমরা কষ্ট বোধ করিনেঃ 

কিন্তবাপ! দছ্বারিরা যে তোরে দেখতে দিচ্ছে না, এই ছঃখে 

আমাদের প্রাণ বিদীর্ণ হচ্ছে। হায় তোর শ্রীমুখ না দেখে 

তোর ম। যশোদার প্রাণ কাগত হয়েছে, সর্বাঙ্গ অবশ হযয়ে, 

এই দেখ বাপ ধুলায় ধূনরিত হয়ে র”য়েছে। যদি আমার 

হঃখে তোর প্রাণ কাতর নাহয়, তবে তো বিনে তোর মার 

ধেকি ছর্দশ! হয়েছে একবার দেখে যা। রাখ বাপ্্! কথ! 

রাখ, দেখা দিয়ে প্রাণবাখ; আজ আমাদের সকলের মান রাখ। 

গিরিধারি! আমি বড়ই ক্লান্ত হয়েছি; আর বাপ, বাধ। নিয়ে, 

জলের ঝারি নিয়ে আর একবার পিত! বোলে সন্বোধনস্করে 
আমার কোলে আয়, তোর বিধুমুখের আধ আধ ছাসি দেখে 

আমার ছঃখরাশি দূর হবে। চিন্তামণি! আয়রে বাপ! আমা- 

দের চিন্তা-সাঁগর হ'তে পাঁর কর। ক্বষ্ণরে! বসার তুই বিল 
€ 
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করিসনে, বিলম্ব কোল্লে, আর তোর মা বশোদাকে , দেখতে 

পাঁবিনি। কৈ যশোদে! এত,ক'রে ডাকৃলেম, তবুত আমা- 
দের কৃষ্ণ এলে! না? নিশ্চয়ই সে আমাদের ভুলে গেছে । 

জীদাম। পিত! আমি একবার ভাই কানাইকে ডাকি । 

দেখি, আমার কথ শুন্তে পাঁয় কি না। কানাই! কানাই! 
কোঁথাঁরে ভাই ! আয় রাখালরাজ ! একবার দেখা দেরে, তোরে 

না দেখে আমাদের প্রাণ যে দেহে থাকে না।তুই যে আমাদের 

প্রাণধন জীবন সর্বস্ব । ভাই রে! তুই কিব্রঞ্পবাপীদের সকলকেই 

ভুলে গেলি ? তুই প্রভামে এসেছিস শুনে আমর! তোর সাধের 
করল পরিত্যাগ করে তোরে দেখতে এনেছি ; তুই কি“দেখ! 
দিবিনি? এত বদি তোর মনে ছিল, গিরিধারি! তবে ক্রোঁধিত 

ইন্দ্রের ব্জ হ'তে গোবদ্ধন ধারণ করে, কালীয়দমন ক'রে, 

বৃন্দাবনবাসীদের কেন বাচিয়েছিলি? তোর পিত। নন্দের যদি 

এই দুর্ঘশ। কর্বি তবেকেন তারে সর্পের বদন হতে রক্ষা 

ক»রেছিলি? ভাইরে !ব্রহ্মমোহন করে আমাদের মান বাড়িয়ে” 

ছিলি, আজ আবার তোর দ্বারিদ্ের দিয়ে, তোর দ্বারে কেন 

অপমান করছিস? আমরা তোকে এ'টে। ফল থেতে দিতেম 

বলে তাঁর কি প্রতিশোধ নিচ্ছিদ? ভাই, আমরা এটে ফল 

তোকে দিইনি; যে ফলটা খেতে মিঠে লাগ্ত, ভাল বোলে 

তোঁকে সেইটী খেতে দ্রিতেম ; আমাদের সে ভালবাসা তুই কি 

একেবারে ভুলে গেলি ? আয় ভাই ! আর আমাদের উপর রাগ 

করিসনে ; এমন কাজ আর আমরা কথনও কর্বে! না; এখন 

দেখাদিয়ে আমাদের প্রাণ রাখ | মাগো যশোমতি ! কানাইকে 

তো! এত ডাঁকৃলেম, তবুও তো ভাই কানাই এলো! না। একবার তুই 

ডাঁক মা,তোর ডাক শুনলে, গোপাল কখনই থাকৃতে পার্বে না। 

যশোদ। | শ্রীদামরে ! আমি যেরাত্দিন তাঁকে ডাকছি, 
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তাঁর জন্যে রাতদিন কীদছি, তবুও কিসে শুন্তে গাইনি? 

আচ্ছা বাপ! আবারভাক।, রী 

(গীত) 
কোথরে বাপ নীলমণি। 

দেখ! দিয়ে প্রাণ রাখ, কাতরে ডাকে ছখিশী | 

(আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর রে।) 

আয়রে চাঁদ কোলে আয়, আমি বড় অভাগিনী | 

তেরে চাদ দেখব বলে, এসেছি রে আশায় ভুলে, 

কারে! নিষেধ শুনিনি ৮, 

দেখ! দে মাখনলালঃ আয় রে ত্রজছুলাল, 

দ্বারী করে, প্রাণে মরে, তোর ছুখিনী জননী ॥ 

(দ্বারিছয়ের প্রবেশ) 
১ম দ্বারী। আরে সরে যা, সরে যা, কাঙ্গালিনী, হছুঃখিনীর 

এ দরজা নয়, এথানে যা, এথানে ষা। ওখানে ধন মিল্বে, 

কাপড় মিল্বে, খাবার মিল্বে, ঘ। এঁ দান বাড়ীতে য1। 

যশোদা । ছারিরে! আমি সামান্ত ধনের কাঙ্গালিনী নই, 

আমার বুকের ধন নীলরতনকে হারিয়েছি, তাই তাকে 

দেখতে এসেছি । বাপ! তোকে মিনতি করি, একবার ভ্বার 

ছেড়ে দে, আমার কৃষ্ণধনকে দেখে প্রাণমন শীতল করি। 

১ম রক্ষক। হ্যাগা! তুই তোর রতন হারিয়েছিস কোথা, 

আর খুজতে এসেছিস কোথ1? তোর রতনের কি হাত গ 

আছে ষে, সে এখানে এসেছে। তুই বুঝি রতনের ₹শাঁকে 

পাগল হয়েছিস? আমাদের এই যজ্জে অনেক ধন রত্ব দান 

হবে, তোর যত ইচ্ছ। চেয়ে নিন আর ম| তুই অমন ক'রে 
কাদিসনি। 
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বশোদ1। ত্বারিরে। আমার সেরতন যে অমুলা। সমস্ত 

সংসারেও তার তুল্য নাই তা. তুই প্রভাসের রত্বের কথ। অর 

কি বলচিস? বাপরে, সে রতন পাবার জন্ ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি 

দেবগণও. কত যুগ যুগান্তর তপস্তা করেন, মুনিগণ আমার সে 

রত্বকে ধ্যান্েও ধারণ। কর্তে পারেন না। দ্বারিবে, আমি 

অনেক যত্বে, অনেক কষ্টে, অনেক তপস্ত। ক'রে সেই অমূল্য ধন 

নীলরতনকে লাভ ক'রেছি। 

১ম রক্ষক । মাগি! তোর রতু যদি অমুল্য, বল দেখি তার 

জ্যোতি কেমন? আমরা খুজে দেখি আমাদের ভাগ্ডারে সে 

রকম রত্ব আছে কি না। 

বশোদ1। আমার সে রত্বের কণামাত্র জ্যোতি নিয়ে, কোটী 

কোটা ভানু প্রকাশিত হ'য়ে অনস্তকোটা ব্রহ্মাগুকে আলোকিত 

কচ্ছে। 

২য় রক্ষক । এ মাগী পাগল রে পাগল; এর সঙ্গে মিছে 

বকে আর কি হবে। যামাগী শ্রথানে যা, এ্রথানে গিয়ে 

থুঁজগে যা) তোর যেকি রত্ব হারিয়েছে ভা আমরা বুঝতে 

পাল্লেম না। 

যশোদ।। দ্বারিরে, তোদের করে ধরি, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষ। 

কর আর একবার আমার মনোবেদন। তোদের ন্নাজাকে জানাই । 

(গীত ) 

দুখিনী ম। বলে কিরে মোরে দেখা! দিবিনি। 

কাঙ্গালের ধন ব'লে তোরেঃ তাই ডাকি যাদুমণি ॥ 
আগ্ম বাপ কোলে আয়, পেলে তোরে প্রাণ জুড়ায়, 

ন1 হেরে জীবন যায়, অপমানে আর বাচিনি ॥ 

স্বারি । বা--ব1--পালা। কারাকাটি এখানে চলবে ন1। 
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প্রথম গর্ভাঙ্ক ৷ 
যজ্জগার-সল্গুখে তোরণ | 

(মঞ্চোপরি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, মুর্নি খষিগণ, 
মহাদেব, ব্রন্ষা, রাঁজগণ ) নীচে-_গর্গ, বন্ুদেব, 

রুষ্, বলরাম, যাদব্গণ ও নারদ |) 
গর্গ । দান-যজ্ঞের সময় উপস্থিত হয়েছে, আর বিলম্ব 

" কব্বেন না, সকলের অনুমতি লয়ে কার্ধ্যান্ুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'ন। 

বসথদেব। যে আজ্ঞে দেব! (বলরামের প্রতি) রাম! বাঁপরে, 

ভূমি তবে সকলের অন্ুমতি লও, আমি দাঁন-যজ্ঞে ব্রতী হই। 

বলরাম। যেআজ্ঞ পিত! হে সর্বযজ্ঞেশ্বর দেবাদিদেৰ 

দিগম্বর ! ভগবান.কমলযোনি! স্থুরপতি দেবগণ! ক্ষ, রক্ষ, 

দানব সকল! হে যোগী,ঞষি, মুনি প্রভৃতি সিদ্গণ! হে 

লোকপালগণ। হে ত্রিলোকবাসিগণ! আপনারা সকলে 

অনুমতি দিন, পিতা আমার দান-যজ্ঞে ব্রতী, হবেন । 

সকলে । হ্ুর্য্য-রানৃগ্রস্ত হয়েছেন, দানের এই উত্তম সময়, 

শীপ্র কার্যে প্রবৃত্ত হ'ন। 

বস্ুদেৰ রা কৃষ্ণরে! বাপ, সত্বর তুমি অজ্লপুর্ণ ঝারি 

আনয়ন, কর। ৃ 

কষ্। যেআজ্ঞে পিত! [ প্রস্থান । 

সকলে । ওরে গ্রহণ লেগেছে, এ ঈশান কোণ থেকে সুর হ»ল। 

(নেপথ্যে শঙ্খ, ঘণ্ট! প্রভৃতি বাদ্যবাদন) 

(দ্বারিছয়ের প্রবেশ ) 
১ম দ্বার! ওরে |] আবার সেই পাগলের দল আম্ছে, আঃ 

ওরা যে ছাড়ে নাড়ে জালালে; দুর ক'রেদে, ওদেরদুর কবেদে 
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হয় দ্বারি। আচ্ছ! ভাই ! যেখানে ত্রিলোকের লোঁক একক্রে 

ীমলেছে সেখানে গোলের তে। কিছু অভাব নাই ? না হয় ওরাও 
কজনে গোলে হরিবোল দেবে তায়ক্ষতিকি? ওর! ঢুকৃতে ন৷ 
পেলেই হলে, চ ভাই একটু এগিয়ে আমর। যাগ দেখিগে। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
( যশোঁদা, ধনিষ্ঠ ও নন্দের প্রবেশ) 

যশোদা। সখি ধনিষ্ঠে! এত কষ্ট করেও তে! আমার কৃষ- 

ধনকে দেখতে পেলেম না, দ্বারিরাও তে। কোন মতেই পুরী 

গ্রাবেশ কর্তে দিলে না। হায় সখি। কি হবে? আমারপ্রাণযে 

ওষ্ঠাগত হ'ছলা, শরীর অবসন্ন হ'য়ে অস্ছে। হায়! আর, বুঝি 

আমার গোপালকে দেখতে পেলেম না । সখি! তোমার করে 

ধরি, বল কি উপায়ে আমান হরিকে দেখতে পাই। 

ধনিষ্ঠাী। যশোমতি ! আর তুমি রোদন করোনা, একবার 
প্রাণভরে তোমার গোপালকে ডাক দেখি, ত্রজে যেমন ক'রে 
ক্ষুধার সমর ব্যস্ত শুয়ে তাকে ভাকৃতে, একবার সেইভাবে ডাক 

দেখি, এখনি তিনি এখানে এসে উপস্থিত হনবেন। বাঞ্চা- 

কল্পতরু, এখনি তোমার মনোবঞ্ু! পূর্ণ কর্বেন। 
বশোদা। ধনিষ্ঠা গো! ব্রজে যে গোপাল আমার নিকটে 

থাকত, ডাকলেই শুনতে পেয়ে আসতো । এখানে যে গোপাল 

অনেক দূরে আছে, তাতে মবারত্রিলপোকের লোক গোল কর্ছে, 

আমার গোপাল কিভাকৃলে এখন আর শুন্তে পাবে যে আস্বে? | 

ধণিষ্ঠা। মাগো! তোর গোপাল কি সামান্ত ছেলে ষে 

শুন্তে পাবে না। আমি মুনিখষির মুখে শুনেছি, যে তিনি 

বিরাট পুরুষ। আকাশ তার .মস্তক, চন্দ্র সর্্য তার চক্ষু, 

দিক সকল তার কর্ণ, পাতাল তার চরণ। মনের সহিত ভন্তি, 

ক'রেযে যেখান থেকে তাকে ভাঁকুক না কেন, তিনি তখনি 
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তাশুন্ত্েপাঁন। মা! তুমি আমার কথ। শুনে একবার তারে 

ক্ষীর সর নবনী হত্তে করে, €গাপাল গোপাল বলে ডাক 

দেখি, এখনি তিনি এসে তোমার মনস্কামন। পূর্ণ কর্বেন । 

(কৃষ্ণের প্রবেশ ) 
যশোদ]। ' আচ্ছা, তবে আমি আমার গোপ্পালকে নেই 

রকম ক'রেডাকি। 

(গীত) 
গোপাল রে গোপাল রে ও বাপু ও নীলকান্তমণি | 

আয় আয়রে বাপ একবার কোলে আয়,_- 

আস্তি অনেক দিন তোরে খাওয়াইনি ক্ষীরসর ননী ॥ 
€( বন্ুদেবকে জল দিতে দিতে কৃষ্ণের হস্ত হইতে ঝারি পতন ।) 

কৃষ্ঃ। (গীত ) 
মা ম! কৈ মা, কেন মা, কোথায় মা। 

এই যে ম! আমায় ডাকিল* আবার কোথা চলে গেল, 
ওগে। তোমর। বল বল, আমার মা ভেকে কোথা গেল ॥ 

দৈবকী। কেন কৃষ্ণ! কেনকৃষ্জ। এস বাপ, আমায় 

ডাক্ছ কেন? তোমার কি খিদে পেয়েছে? 

( দেবকীর প্রবেশ) 
কষ্খরে ! আয় বাপ কোলে আয়! আহ! বাপরে! 

তোর কি ক্ষুধা পেয়েছে? ধর বাপক্ষীর নবনী ধর, চাদমুখে 

একবার আমায় মাবলেডাক আমার প্রাণ জুড়াক। 

কৃষ্ণ । (গীত) 
ওগো! বল বল কোথায় আমার ছুখিনী। 

আমি সে মাবিনে আর জানিনি, 

তোমর! দি দেখে থাক, দেখিয়ে দাও গো- 

কোখায় আমার মা কাঙ্জালিনী। 
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| বন্গদেব। বলাই রে! আয় বাপ শীদ্ব আয়, ধর ধর আঁমার 

কৃষ্ণফে ধর ; দেখ দেখ বাঁপ, আমার কৃষ্ণের সহসা! কি হ'লে? 

বাপ, কৃষ্ণ যে তোর কথা শোনে, তুই ওরে সামনা কর, ওর 

মনের কথা কি জিজ্ঞাসা কর। 

বলরাম ।* কৃষ্ণ রে, কৃষ্ণ রে! (ধরিতে যাইয়! বিফল হুওন) 

ভাই! আক তোর একি ভাব! আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি 

ন1, ভাই শাস্ত হরে, আমায় বল বল তুই এমন হলি কেন? 

কৃষ্ণ | * (শীত) 

করে ধরি দাদা বল বল, আমার ছুখিনী মা কোথা গেল? 

এই যেমা মোরে ডাকিল,যদি দেখে থাক মোরে নিয়েচল । 
(অগ্রসর ) 

মাকে ভেবে পাঞগ্গলিনী কে তাঁড়ায়ে দিল ॥ 
মহাদেব । আহাঃ হের বিধি হের হের, চক্রীর কি অনুপম 

মায়! ভাবের ভোরে আপন হারা হ'য়ে সংসার মাতিয়ে তুলেন । 

কৃষ্ণ । ওগে। বল বল আমার ম। কৈ ? 

হেথা সবাই আছে, কৈমা নাই। 

নারদ। ( গীত) 

আমি তোমায় দেখাব মায়, 

দয়াময়. একবার এর হে হ্থায় ॥ 

কৃষ্ণ । খষিরাজ তুমি জানকি আমার মায়? 

নারদ। হরি জেনেছি হে তোমার ক্ূপায়। 

. ক্ুষ্ণ। তবে লয়ে চল, ত্বরা করে, 

* যেথ। মা ডাকিছে মোরে। 

নারদ । দয়াময়! তোমার মা নন্দরাঁণী, 

তব এ রান্পবেশ কভু দেখিনি, 

এ বেশে তুমি গেলে গরেঃ 
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»রাণী চিন্বে ভোমার় কেমন করে। 

নিরাময় যাবে মরে, 

তাই নিবারি যত্বমশি! 

বাধ দৃঢ় করে পীতধন্ডা, 

শিরে পর মোহনচুড়া। 

মৃদৃহাঁসি বাজাও বাশী, 
তবে নীলমণি ঝলে চিন্বে রাণী । 

কৃষ্ণ । নারদ! সে বেশ আর পাব কোথা, 

মাত আমার নাইক হেথা, 

আমায় যতন কোরে, তেমন করে) 

সাজায় কে বিনা জননী । 

নারদ। হরি! দয়া ক'রে যদি বল মোরে, ( যোগবলে ) 

আজ আমি সাজাব তোমারে। 

(নারদ কর্তৃক বেশ পরিবর্তন।) 

দয়াময়! এস এস ধঁ দ্বারে দেখ তোমার দুখিনী মাঁকে।, 

শ্রীকৃষ্ণ । (গীত) 

কেন ম।, কোথায় মা) কই মা কোথা ম। নন্দরাঁণী | 

এই এল গে। তোর নীলমণি ) 

( ষশোদার নিকটে গিয়া) 

একবার নে মা আমায় কোলে তুলে, 

ডাক একবার গোপাল বলে; 

দে ম। খেতে ক্ষীরসর ননী ॥ 
(বস্থদেব ও দৈবকীর কৃষ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে 

গমন ও অপর পার্খে দণ্ডায়মান) | 
যশোদা। গোপাল--গোপাল ! কেরে আমার গোপাল ! 
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এতদিনের পর কি তোর দছুখিনী মাকে মনে পড়লা। না 
বাছা! আমি এখন তোরে কোলে নেব না আগে তোরে 

একটী কথ! জিজ্ঞাসা করি বল, তারপর তোঁরে কোলে নেব। 
কৃষণ। কি মা,কি কথা ?' 

যশোদ1। আচ্ছ। বল দেখি, গোপাল রে! মথুর/ হ'তে তুই কি 
বলে গোপরাজকে বিদায় করেছিলি ? তবে তোবৈ কোলে নেব। 

কষ্চ। মাগো! জঠর জালায় প্রাণ যাঁয়। অনেক দিন কিছু 

যে থেতে দিসনে মা) আগে কোলে নিয়েক্ষীরপর নবনী খেতে 

দে মা, ক্ষুধা শাস্তি হ'লে তোর কোলে বসে বসে সব বলব : এখন 

নে মা আনায় কোলে নে, কিছু খেতেদে, ক্ষুধায় প্রাণ যা্। 

যশোদ1। কৃষ্ণরে আর তোর কপট রোদনে ভুলিনি; তুই 
না বলেছিলি যে যশোদ। তোর জননী নয়, নন্দ তোর পিতা! 

নয়; যেদিনত্র কথা শুনেছিলেম, সেই দিনেই প্রাণ ত্যাগ 

কর্তেম, কেবল তোর মুখ থেকে একবার শোনবার জন্য প্রাণ 

রেখেছি । লোকে ধর্মের দোহাই দিয়ে দিব্য করে; এখানে 

সাক্ষাৎ ধর্ম উপস্ষডিত, বাপরে! ধন কথা বল। বরচ্ধা, শিব, উন্ত্র, 

চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সকলেই আছেন; এদের সবার সাক্ষাতে 
সত্য করে বল দেখি তৃই দেবকীর পুত্র কি আমার গোপাল? 

রুষ্ণজ। (স্বগত ) এইবার বড় দায়ে ঠেকুলেম যে, এখন কি 

করি! যদি বসুদেব পিতা আর দেবকী মাত! বলি তা হ'লে 

এখনি বশোমতী মুচ্ছিত! হ,য়ে ভূমে পড়ে প্রাণ হারাবেন, না হয় 

' ভাগীরথী সলিলে আত্মবিসজ্জীন দেবেন! আর যদি বলি, গোপরাজ 

নন্দ আমার পিতা যশোমতী মাভ। তাহলে দেবকী হুঃখিত 

হ'বেন। কিন্তু তাদের ছঃথ মোচনের উপায় আছে, যেহেতু তারা 

আমার জন্ম বিবরণ অবগত আছেন। এক্ষণে আমার পরম ভক্ত 

যশোমতীর গান প্রাণ রক্ষ। করা উচিত, পরে বস্থদেব দেবকীকে 
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সাস্বনা কেএর্বো। । (প্রকাশ্তে) জননি ! শ্থির হয়ে আমার নিচ বদন 

শুনুন; আমি জ্ঞেমার সম্মুখে, জগ$ সম্মুখে, ত্রিভুবন সম্মুখে সত্য 
ক'রে বল্ছি, তুমি আমার মাতা, গোপরাঞ্জ নন্দ আমার পিতা । 

মাগে।! এখন আমায় কোলে নে, ক্ষীরসর নবনী খেতে দে। 

দৈবকী। জৈনাস্তিকে) যশোমতী কে? হায় হার দেব, একি 

হলো! একি শুনি! মায়াবিনী যশোদ। বুঝি আমার কৃষ্ণধনকে 

ভুলিয়ে নিয়ে যায়, নাথ! বল বল এখন উপায় কি? কেমন 

ক"রে আমার প্রাণ-হরিকে ভূলিয়ে রাখি? 

বন্ুদেব। (জনান্তিকে ) দেবি! ভয় কি, কৃষ্ণ তোমারে 

পরিহার করে কখনই যশোদার সঙ্গে যাবেন না। * তোমার 

কৃষ্ণ যে তোমার গে জন্মগ্রহণ করেছেন; তাঁত তুমি অবগত 

আছ তবে কেন মিছে ভয় করছো ? অনুরোধে পড়ে চক্ষু 

লজ্জায় যশোদারে মা বলে ডাকৃছেন। 

বযশোদা। গোপাল রে! তোর অমিয়বচনে আমার প্রাণ 

শীতল হ”ল বটে, কিন্ত লোকেতে ত1 প্রত্যয় করবে না । সকলে 

বল্বে তুই আমায় সন্তষ্ট কর্বার জন্য মা ঝলে ভাকৃলি এ বিষয়ে 

আমি নিজে কিছু পরীক্ষা! কর্তে চাই। 

কৃষ্ণ । মাগো! তোর যে রকম ইচ্ছা পরীক্ষা কর, কিন্তু 

নিশ্চয় জানিস যে আমি তোরি সন্তান। 

যশোদ।। €দৈবকীর প্রতি) দেবি! তুমি সাধ্যাসতী পুণ্য- 

বত, ত্রিভূবনে তোমার যশোমহিম। কীত্তিত হয়; বিশেবতঃ 

এখন তুমি আমার কৃষ্ণ-ধনে ধনবতী; তুমি সত্য করে বল 

দেখি কৃষ্ণধন কার ? 

দেবকী। আমার। . 

যশোদ1। মিথ্যা কথা, ছলন] করে আমায় তুমি আর ভুলাতে 

পার না। বদ্দি কৃষ্ণের কথায় তোমার বিশ্বাস ন! হয়, তবে এস 
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দেবি! আজ উভয়ে পরীক্ষা করে দেখি কৃষ্ণ কার গস্তান। 

এখানে ব্রজ্মা, শিব, ইন্জু আদি দেবগণ বর্তমান স্থাছেন, ভ্রিভূবন- - 

বাঁদীগণ উপস্থিত আছেন, এস আজ সবার সাক্ষাতে পরীক্ষ। 

করি কৃষ্ণ কার সম্ভান। কৃষ্ণ এই মধ্যস্কলে রইলে। ; তোমাতে 

আমাতে শত হত্ড অন্তরে থেকে ক্ষীরসর নবনী' হাতে ক'রে 

এস, গোপাল” “গোপাল+ বলে ডাকি, দেখি কৃষ্ণ কার কোলে 

উঠে নবনী খায়। দেবি! আমি অনুরোধ করছি আগেডুমি 

কৃষককে ডাক। 

দৈবকীী। ভাল তাই হোক। কৃষ্ণ রে ! এস, এস আমার 

কোলে এস! প্রাণ জুড়াগ। বাপরে, তোমার যে ক্ষুধা হয়েছে 

বলে কাদছিলে, এস বাপ! এই ক্ষীরসর নবনী খাও। 

যশোদ!। কৈদেবি! কৈ, কৃষ্কত তোমার কাছে গেল 

না, তবে আমি একবার ডাকি, দেখি কু আসে কি লা। 

(গীত) 

একবার বামে হেলে, 

নেচে নেচে আয়রে কাছে, আমার গোপাঁল-- 

টাদমুখে মোরে মা মা বলে, মাখন খাওরে মাখনলাল ॥ 

কৃষ্ণ! কৈদেমাদেমাদে মা ননী, 
এই 'এলো গো তোর নীলমশি ॥ 

(যশোদার কষ্$ককে কোলে লগ্ন) 

রূুঞ্ণ। পিত! ব্রজ হতে দুর প্রভাসে আস্তে বড় কষ্ট 

হু”য়েছে, আরে? অনেক দিন আপনার! অনাহারী আছেন, 

আন্তন আবাসে গিয়ে নান দান আহারাদি,.কর্বেন। 

নন্দ। কুষ্খরে! বাপ আর আমার ত্রান দান আহারাদি 

করবার প্রয়োজন নাই, কেখ। থাকবারে। আবগ্তক নাই ; চল 

বাপ! তোমায় লয়ে একবারে ব্রজধামে যাই । 



প্রভাস মিলন । ৯ 

কষ । পিত! এখানে উত্তম স্থান আছে, আজি ক্লান্তি 

শাস্তি করতে অবস্থান করুন, কাল সকলে মিলে একমন্গে 

বৃন্দাবনে যাব। এখন চলুন, বস্টদেবের- মহ! দানযজ্ঞ দর্শন 

করিগে, যর্দি আপনার ইচ্ছে হয়, এখানে কোন কর্ম করুন, 

আজ্ঞামাত্র সমন্ত দ্রব্য আয়োজন করে দি, আপনি বস্ছদেব 

হতে শেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন! | 

নন্দ | কৃষ্চরে, আমার বজ্ঞে কাঁজ নাউ, দাঁনে কাঁজ নাই, 

ধর্মীধন্ম পাপ-পুণ্য যাগাদি কাধ্যের প্রয়োজন নাই। বাপরে ! 

শুনেছি, কর্মের বালন। করে কর্ত্মভোগির। পুনঃ পুনঃ সংসারে 

এসে সখ ছুঃখ ভোগ করে। তাই বলি বাপ, আর আমার 
কর্মে কাজ নাই, যেন জন্ম জন্মান্তরে তোরে পুত্র বলিতে পারি, 

তোম! বিনা আর আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই । 
যশোদা। নীলরতন ! হারে, তোর দেহে কিছুমাত্র দয়! 

নাই ? বারা তে| বিনে আর কিছু জানে না, তাদের তুই বাপ 
আবার কশ্মে আবদ্ধ ক'তুঁচাপকেন? কর্ম, তোর দেবকা 

মাতার জন্য, আর বস্থদেব পিতারে জ্ঞানশিক্ষা দিগে যা । আমর! 

গোপজাতি,কর্মের ও জনের মন জানি না?জ্ঞান চাই না আর 

কন্ম করিতে চাই না, যেন জন্ম জন্ম তোমাধনে পাই বাপ। 

কৃষ্ণ । (হাঁসিয়) তবে চলুন,বন্থদেবের যজ্ঞ দর্শন করি গে। 

নন্দ | আচ্ছ! বাছা,সেই ভাল,তবে চল আবরা সকলে যাই। 

[ সকলের প্রস্থান । 



ষষ্ঠ অঙ্ক । 
শটে 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 
( প্রভাঁমতীর্ঘ, গঙ্গানদীতীরস্থ রাধাকুপ্জ |) 
অইনায়িকাঁনহ শ্রীরাধা আমীন । 

রাধিকা । সখি! আমি শ্রীহরির কটাক্ষে, তারই অন্থপম 

রূপমাধুরী লয়ে জন্মগ্রহণ ক”রেছি। চরাচরবাঁনীর। আমায় 

পরম। প্রকৃতি ঝলে ডাকে; আমার অংশেই লক্ষ্মী সরস্বতী 

জন্মগ্রহণ করেন। আজ অবনীতে তার! রুক্সিণী ও সত্যভাম! 

বলে পরিচিত । কি আশ্চর্য! মানব-দেহ পেয়ে তার! আম্ম- 

বিস্মৃত হনল। অহঙ্কার করে আমাকে পরিহাস করে? তারা 

কথনই আমার পুর্ণ অবয়ব দেখতে সমর্থ হবে না। 

(কুঞ্জের দ্বারে পিতান্বর গলে দিয়ে যোড়করে 
নটবরবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।) 

কৃষ্ । ( গীত ) 
প্রাণের আধার কোথা রাধ। বিনোদিশী। 

দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রন্দাবন-বিলাপিনী ॥ 

জ্ীদামের দুরন্ত শাপে, ভয়ে মোর গ্াঁণ কাঁপে, 

জ্বলি গদ! মনন্তাঁপে, বিচ্ছেদেতে বাচিনি ॥ 

হ'ল শাঁপ বিমোচন, দাও প্রিয়ে দরশন, 

জুড়াও তাপিত মন সম্তাপহারিণী ॥ 

(রাধিকার ক্ুষ্ককে দ্েখিয়। অধোবদনে উপবেশন 
ও অশ্রু বিসর্জন ) 

রাধিকা । (স্বগত) প্রাণেশ্বরকে দেখ্ব বলে প্রাণপণ 

করে প্রভাসে এসে কত কষ্টে দেখা পেলেম, কিন্তু হায়! 

অভাগিনী যে এখন বড় দায়ে ঠেকুল? এমন সমন্ব কোথ! 



প্রভাস মিলন । 

হতে সহলা দারুণ মান এসে, আমার সুখ-সাধে বাধ! দিত 

লাগল ? রে মান ! তুই সর সর, একবার অবসর নে ; আমার 
গ্রাণেশ্বরের সহিত প্পেমালাপ *করি। তোর জন্যই একবার 

শ্তাম হার। হয়ে, শতবর্ষ ছুঃখভোগ কর্ছি, আবার কেন তুই 

বাদ সাধছিস? এবার যদি প্রাণপতি আমায় ছেড়ে যান, তা 

হলে আমি আর তার দর্শন পাব না, একেবারে অনাথিনী 

হব। একি! একি !! তবুও যে পোড়া মান আমাম্ন পরি- 

ত্যাগ করলে নাঃ শতগুণে বুদ্ধি হয়ে মন-প্রাণকে নিমজ্জন 

কর্তে উদ্যত হু'ল। তবেকি হবে? 

ৃ (চিন্তায় নিমগ্র) 

কৃষ্ণ । প্রাণপ্রণয়িনীর নিকট অপরাধী হয়েছি বলে, তাই 

মানে আচ্ছন্ন হঃয়েছেন। যাই হোক, এখন চরণে ধরে, অপরাধ 

শববকার ক”রে পরিহার মানি, ত। হলে যদি ক্ষমা করেন। 

(রাধার পদতলে পতন) 

সখীগণ । (গীত ) 
দেখ দেখ নখে অপরুপ কিবা শোভিল। 

শতদল পরে শতদল ॥ 

শ্রীরাধ! চরণ হেম শতদল,স্মহরির কর জিনি নীলোতপল, 
কমলে কমল কি শোভ! হইল, মনমধুপ মোহিল ॥ 

( বেগে বুন্দার প্রবেশ) 
বৃন্দা। (গীত) 

কিকরকি কর কি কর প্যারী, চরণতলে বংশীধারী। 

ধর ধর ধর নীলকান্তে, রেখনা! আর পদপ্রান্তে, 

শিরোমণি তুলে লয়ে প্যারী, পর পর শিরোপরি ॥ 
নহিলে গেো। কমলিনী, মান হ'য়ে ভুজঙ্গিনী, 

দংশিবে তোমারে ধনি নরোষেতে কার ॥ 



৩৯. . প্রভাস-মিলম। 

, ব্রাধিকা। হরি! আমি তোমার কিন্করী, মরি তাতে ক্ষতি 

নাই , তোমার মহিষীরা কুশলে থাক। আমি প্রভাসে প্রাণ 

ভ্যাগ কণ্্তে এসেছি, আমার আর অভিমান নাই। দয়াময়! 

'আর তোমার অধিনীকে সাধতে হবে না। 

কৃষ্ণ । (পীতবাস দিয়ে রাধিকার 'আক্রজল মোচন করত) 

সেকি পরিয়ে! এমন কথ! বলে। না, তোমার সম্মুখে অন্ত 

রমণী কখনই আমার আদর্িণী হবে না। তুমি আদ্যাশস্তি, 

ভ্্ন্ষস্ব রূপিনী, রমণীমণি, সমস্ত অঙ্গনাকুল তোমার বিভৃতি,আমি 

তাই ভেবে সবাকার মান রক্ষে করে থাকি । এস প্রিয়ে একবার 

হৃদয়ে এস, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হোক্। 

| €(রাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ ) 

(শ্রীরাধ আপন প্রশর্ধ্য ও প্রভাব বিকাশ করিয়। 

শ্রীকষ্চের বাম-অঙ্গ 'সাকর্ষণ করণ। ) 

(রাধাকষ্ণের অন্তদ্ধান |) 
বুন্না। সথি! যে যুগলরূপ দেখবার জন্য এত যত কগরে 

জীমতীকে চেতন। করলি, আয় আন পকলে মিলে সেই বিশ্বা- 

বাধ্য নিত্যধনের যুগল্চরণ পুজা ক'রে জীবন সার্থক করি। 

( পট পরিবর্তন ঘুগলবূপ ।) 
সখীগণ। (গীত) 

চাঁদে চাদে আজ মিলিল ভাঁল। 

যুগলটাদের রূপে ভুবন আলো।, 

আলে সই ভুবন আলো ॥ 

, কা।লাটাদের পাঁশে আলি, ঈাড়াল রাধ!শশী, 
হাসি-চপলা যেন জলদে মিশিল | 

যবনিকা পতন । 



এ রশ ৯ 

সত ৯ জন্মাষ্টমী €৮১ 
(পৌরাণিক গীতিনাট্য ।) 

খসস্া্এতাস্তিস্িস্তিাগ 

(রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত । ) 

১৭ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন হইতে 

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত । 

০ 

দ্বিতীয় স-স্করণ। 

৭ 
০০ শত 

৯৩ ৮ 

কলিকাতা । 

২নং হরিমোহন বস্থর লেন, “নূতন কলিকাতা যন্ত্রে” 

শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বার? মুদ্রিত । 

১৩০১ সাল। 
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মথুরা বনপথ। 
('দিক্ষোবিভ জলি হস্তে দেবকীর কেশাকর্ষণ করভঃ কংস 

ও ভৎপশ্চাৎ বহ্ছদেবের প্রবেশ |) 

তস্থ।। মহারাজ! আপনি করেন কি ? আপনি করেন কি? 

বাজন্! আপনি ভোজবংশের যশক্কর, শুরব্যক্তিমাত্রেই 
আপনার স্থ্যশ কীর্তন করে); পরিণয় মহোঁৎসবে নারী- 
হত্যা করা আপনার স্তায় বীর ব্যক্তির কখনই উচিত 

নয়। বিবেচনা ক'রে দেখুন, দেহ ধারণ কল্লেই মৃত্যু 
নিশ্চিত। দেহীমাত্রেই আজই হোক আর শত বৎসর 

পরেই হোক, অবশ্ত দেহত্যাগ কর্ষধে। জীৰ কর্মবশে, এক 

দেহের বিনাশ হ'লে, অপর দেহের আশ্রক্স গ্রন্থ করে? 
এ জগতে সমস্তই নশ্বর--কেবল একমাত্র যশ অবিনাশী । 
পণ্ডিতের কলঙ্ক ও অপযশকে যেরপ ভয় করেন, 

অকিঞ্ৎকর দেহনাশে তাদুশ ক্ষুব্ধ হন্লা। , 



ই জন্মাষ্টমী | [ প্রথম অস্ক 

_কংস। বস্থদেব! তুমি যা বুল্চো, তা সকলি সত্য। কিন্ত 

নক । 

ংস। 

সেই দৈববাণী--সেই বজকঠোর 'দৈববাণী আমাকে 
অস্থির ও প্রকম্পিত ক'রে তুলেছে। তোমার এ সকল 
কথা"আমার হৃদরে যে স্থান পাচ্ছে না, উপকথা ব'লে 

বোধ হচ্চে। স্থার্থশূন্ত হয়ে জগতে কে কোথা কোন্ 

কাজ ক'রে থাকে? এই পাঁপীয়সীর গর্ভজাঁত সন্তান 
হ'তে আমার প্রাণে আশঙ্কা-একে বধ কলে সকল 

আপদ বিদূবিত হ'বে। 

রাজন! মহাত্সা বাক্তির! স্বার্থ ত্যাগ ক'রে পরার্থের 

দিকেই সর্ধদ! দৃষ্টি রাখেন এবং সেই কারণেই ইতর 
ব্যক্তির ও মহাত্সার চরিত্রগত বিষম প্রভেদ লক্ষিত হয়। 

মহাত্বন্! বিপংকালে ধেধ্য, অভ্যদয়ে ক্ষমা, সভাতে 

বাকৃপটুতা, যুদ্ধে বিক্রম, ঘশে অভিরুচি ও শাস্ত্রে ব্যসন, 

মহাত্মাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ । ভবিষ্যতে কোনকালে কি 

ঘটনার সম্ভাবনা এই ভয়ে যদি আপনি আপনার কনিষ্টা 

তশ্নীর প্রাণসংহার করেন, তবে জগতে আপনার কাপুরুষ 

অপযশ রটুবে। 

আ্যাকি ঝল্পে! অপযশ রটুবে, লোকে কাপুরুষ বল্বে-_ 

সেট! অসহা ! কিন্তু শক্রহস্ত থেকে আপনাকে রক্ষা কর। 

সর্বতোভাবে উচিত। 

নরনাথ ! যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তবে আমি 

একটা উপণয় উদ্ভাবন করেছি, শুনুন । 

বগুদেব ! তুমি প্রিয়বাদী, বিশ্বাসী এবং আমার হিতার্থী 
বন্ধু জেনে তোমার হস্তেই আমার স্নেহপত্রায়ণা ভগ্ীকে 
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সমর্পণ ক'রেছি। কিন্তু সেই ভয়ানক দৈববাণীতে আমাকে * 

উন্মাদ ক'রে তুলেছে ব'লে তাই নৃশংসের ন্তার ব্যবহার 
কচ্চি। যদি এর প্রতিকারের কোন উপায় থাকে, বল, 

আম.এখনি তা কণ্তে প্রস্তুত আছি। 

বস্গ। রাজন! আমি প্রতিজ্ঞ। ক'চ্চি, যে দেবকীর গর্ভে যত 

সন্তান জন্মাবে, ভূমিষ্ঠ হ'বামাত্রেই আপনাকে অর্গণ 
কর্বো। 

ংস। তুমি জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী । আমি তোমার কথা সম্পূর্ণ 

*বিশ্বাস করি । তোমার অন্গরোধেই এই হুতভাগিনীর 

জীবননাঁশ কল্লেম না। এক্ষণে শ্বচ্ছন্দে আনন্দ কত্ডে 

কর্তে আপন আবাসে গমন কর। 
[ শকলের প্রস্থান । 

৩ 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

কক্ষ । 

কংন, অথ ও বকৃ। 

কংন। আমি সসাগর! পৃথিবীর অধীশ্বর ! ত্রিলৌকমধ্যে ভূজ- 

বিক্রমে কেহ আমার সমকক্ষ আছে কি না সন্দেহ; 

দেবতারা আমার ভঙ্মে সর্বদাই সশক্ষিতঃ আমি মনে, 

ক'লে মুহূর্ত মধ্যে বিশ্বসংসারকে চূর্ণ বিচুর্ণ ক'রে*অতি 
সুপ্ম পরমাণুতে পরিণত করর্তে পারি । আমার নিভীক- 

হৃদয়ে ভয় উৎপাদন কর্বার জন্য দেবতার! যড়যন্ত্র ক'রে 
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একটা অলীক দৈববাণী স্থজন করেছে হায়! আমি 
সেই বৃখা! দৈববাণী শুনে শ্নেহ-পুত্তলিকা তথ্মী দেবকীকে 
কতই লাঞ্ছনা দিয়েছিলেম। প্রাজ্ঞ বস্ুদেব, দেবকীর 

প্রাণরক্ষার জন্ত আমার নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছিল যে, 

দেবকীর গর্ভজাত সম্তানগুলি ভূমিষ্ট হবামাত্র আমায় 
অর্পণ কণ্বে; তাই আজ তার প্রথম সম্তানটী জাতমাত্র 

বস্ুদেব আমাকে দি'তে এসেছিল। আমি বস্ুদেবকে সেই 

সন্তানটা প্রত্যর্পণ ক'রে তার শোক সন্তপ্ত হৃদয়কে শাস্ত 
ক'রেছি আচ্ছা, মন্ত্রি! তুমি কি বিবেচনা কর দেরকীর 

গর্ভজাত সস্তান আমার কোন অনিষ্ট ক'্তে পারে? 

আজ্ঞে, মহারাজ ! এও কি কখন সম্ভব হয়! কুতন্বী 
দেবত। বেটারা ষড়যন্ত্র ক'রে আপনার সংসার মধ্যে একটা 
বিশৃঙ্খলা ঘটাবার জন্য এই দৈববাণী ক'রেছে। আপনি 

মনোমধ্যে আর এক্সপ কুচিস্তাকে প্রশ্রয় দিয়ে বৃথা সন্ত্র- 

সিত হবেন ন1। 

€(নেপথো নারদের গীত । ) 

শঙ্কর হর হর যাতনানিকর । 

ভূতভাবন ঘয়ার আকর ॥ 

বাম ভাগে শোভে বামা, জগতজননী উমা, 
' আদিপ্রকৃতি পরমা» তুমি দেব পরাৎপর । 

পাপপূর্ণ এ সংসার, হেরিতে ন! পারি আর, 
হরিতে ধরার ভার, পাপীরে সংহার কর ॥ 
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কংস। দেবর্ষি নারদ আসছেন, উনি আমার বড় হিতাকাজ্জী, 
দেখি এ বিষয়ে উনি আমাকৈ কি পরামর্শ দেন। 

বক। মহারাজ! উনি বড় কম পাত্র নন্, উনি দেবতাদের 
একটি. চর--ঘর ঘর চর্চে বেড়িয়ে গুপ্ত সমাচার 

নিয়ে যান। | 

ংস। সেযাঁহোক, কিন্ত আমাকে বড় ভালবাসেন । 

€ নারদের প্রবেশ ।) 

আন্থন দেবর্ষে ! অপ্থযমাল্য গ্রহণ ক'রে এই আসনে 

,উপবেশন করুন। আজ আচন্বিতে হেথাঁ,কি জন্ত 

আগমন করা হয়েছে? 

(নাব্রদের ইঙ্গিত দার! রাজাকে মলোভাব জ্ঞাপন । ) 

তোমরা নকলে একটু অবসর লও, দ্রেবর্ষির সহিত আমার 

কিছু বিশেষ কথা আছে। 

[ অধ ও বকের প্রস্থান । 

নাবুদ। মহারাজ ! এখানে ত কেউ নাই % আড়াল থেকে ত 

কেউ কোন কথা! শুন্বে না? আপনাঁকে একটা বিশেষ 
কথা বল্বার জন্য আমি ব্রহ্লোক হ'তে তাড়াতাড়ি 

আপনার নিকট আম্ছি। 

কংস। দেবর্ষে! যা বল্তে মনন করেছেন স্বচ্ছন্দে বলুন, 

আমাদের এ গোপনীয় কথা আর কেউ জান্তে 
পার্বে না। 

নারদ। বড় সর্ধনেশে ব্যাপার ঘটেছে! আপনাকে নিষে 

দেবতাদের মধ্যে একট৷ হুলুস্থল প'ড়ে গেছে। আমার 
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প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে কলে তাই তাড়াতাড়ি 
আপনাকে বলতে এলেদ্। 

ংস। কেন দেবর্ষে! কি হয়েছে? আমায় সত্বর বলুন বিষম 

ংশয় হ'তে উদ্ধার করুন। 
নারদ। দেবকীর বিবাহ-উৎসবের পরে বরবধু লয়ে যখন 

আপনি আনন্দ কর্তে কর্তে গমন করেন তখন কি 

কোন দৈববাণী শুনেছিলেন ? 

কংস। ই1 দেবর্ষে সেই বজকঠোরধ্বনি এখনও আমার কর্ণ, 
কুহর আলোড়িত কচ্চে। যথন বন্থদেব-দেবকীকে, নিয়ে 

গমন করি তখন জলদগম্ভীরস্বরে কে বেন আমাকে 

বলে--“ওরে মুড় কংস! যে ভগ্বীর পরিণয়ে তুই এত 
আনন্দ ক'চ্ছিস্ তার অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের হাতেই 

তোর মৃত্যু হবে।» 

নারদ। এ কথ। স্মরণ থেকেও আপনি নিশ্চিন্ত রয়েছেন ? 

ংস। দেবর্ষে! এ যে প্রথম গর্ভ ! 

নারদ। তবে সেই ৰানকটার জীবন রক্ষা বুঝি আপনার মন্তরি- 
দয়ের পরামর্শে হয়েছে? 

কংস।খধি! মে যে অষ্টম গর্ভের সন্তান! আপনার এত 

ভ্রম হচ্চে কেন ? 

নারদ। মহারাজ! আগার ভ্রম নয় অষ্টম গর্ভই বটে! আপনি 

এই গর্ভটীকে প্রথম গণন! ক'চ্চেন কিন্ত যদি শেষ হতে 
গণন। করা! যায় তবে এই গর্ভও ত অষ্টম গণ্য হতে 

পারে। দৈবব।ণীতে আদ্য হ'তে অষ্টম কিন্বা অন্ত হ'তে 

অষ্টম তা”তো কিছুই প্রকাশ নাই। 
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কংস। শ্বেগতঃ) তাও ত বটে! (প্রকান্তে) না-আমি. 

দেবকীর কোন সন্তানেরই প্রাণরক্ষা কচ্চি না। 

নারদ। (স্বগতঃ) আমিও তাই চাই-তা না হ'লে কাল- 

নেমির পুত্রের দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে জগতের 

তার বাড়াত এবং ভগবানেরও অবতীর্ণ হ'বার বিলম্ব 

হ'ত। (প্রকান্তে ) মহারাজ ! আপনি আত্মবিস্বৃত হয়ে- 

ছেন বলে দেবতাদের" চক্রান্ত বুঝতে পাচ্চেন না। 

পূর্বজন্মে আপনি ফালনেমি নামে দৈত্য ছিলেন; 
দেবতারা আপনার বাহুবলে পরাস্ত হ'য়ে, চক্রধারী 
হরির সহায়তায় পরিশেষে আপনাকে বধ করে। 

আপনি সেই কালনেমি, এখন কংসরূপে অবনীতে অব- 

তীর্ণ হয়েছেন। তাই দেবতারা ছলচক্র ক'রে আপনাকে 

বধ করবার জন্য এত প্রয়াস পাচ্ছেন। এমনকি তার 

যছুকুলে ও আভীরপত্লীমধ্যে কেহ কেহ জন্মগ্রহণ 

করেছে। অপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার গৃহমধ্যে 

ও আপনি শক্রঘারা পরিবেষ্টিত ; অভএব সাবধান হয়ে 

কাজ করুন। আমি এক্ষণে বিদায় হই। 
[ নারদের প্রস্থান । 

কংস। অঘথ,বক 1! তোমার! সত্বর এখানে আগমন কর। 

( অধ, বৰ প্রভৃতি অস্থরগণের প্রবেশ । ) 

ংস। আজ আমি কুতন্ত্রী দেবতাদের ছুরভিসন্ধি সমস্তই জান্তে 
পেরেছি; যাও, ক্রতগমনে দেবকীর সেই সদ্যোজ্াত 
শিশুকে পাষাণে চুর্ণাকৃত করগে। বন্থর্দেবদেবকীকে 
লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করগে ; আমার পিতা! উগ্রসেনেরও 
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মুখাপেক্ষা কর না, সত্বর তাকে অন্ধতম কারাগারে 

আবদ্ধ করগে। আমি জান্তে পেরেছি যে, এ পুরী- 
মধ্যে কেহ আমার আত্মীয় নাই। এখন হ'তে সাবধান 

পূর্বক কাধ্য না ক'ল্লে বিপদে পড়তে হবে। না না,_- 

আমিও তোমাদের সঙ্গে বাচ্ছি; আমি স্বহস্তে দেবকীর 
সেই পাপসন্ত।নকে বিনাশ কর্বো | 

[ সফলের প্রহান। 

তৃতীয় দৃশ্য । 

কারাগারু। 

দেবকী ও বসুদেব। 

দেবকী। (উঠিয়া) হায়! কি দেখলেম রে--কি দেখলেম 

রে! কোথায়*গেল--কোথাঁয় গেল? আর কি এ অভা- 

গিনী সে রূপ দেখতে পাবে না? 

বন্থু। (উঠিয়া) দেবি! কি দেখেছ_-কি-দেখেছ (স্বগতঃ ) 

একি উন্মাদিনী হলে! নাকি? (প্রকান্তে) বল কি 

দেখেছ ? 
দেবকী। দেব ! আমি যে অন্ুপ মুরতি স্বপ্নে দেখেছি, আর তার 

_ বে অমিক্জ বচন শুনিছি, তা ব্যক্ত ক'রে বল্তে পাচ্ছি না। 
বন্থ। দেবি! তুমি কাকে স্বপ্নে দর্শন করেছ? তিনি কি 

বলেছেন? 
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দেবকী। দেব! ছুরাত্মা কংদ আমার সদ্যোজাত যে কয়েকটা 

সন্তানকে নষ্ট ক'বেছে, আমি: দিনরাত সেই সকল স্ুকু- 
মার শিশুদের জন্ত কাদি আর গোপনে নিয়ত মধুস্দনকে 

মনোবেদন! জানাই ? নাথ--নাথ ! আজ নিশি শেষে-- 

গীত । 

আহা নবঘনশ্যামত। শ্যামল বরণ, 

পূর্ণচক্দ্র জিনি ফুল্ত বদন, 
ব্রিভঙ্গ বঙ্কিম মুরতি মোহন, 

কিরিটী কুগুল মৃছ্ মৃছ ছোলে ॥ 
কিবা চারু চতুভূর্জে, আয়,ধ শোভন, 

€ একি হেরিলাম, হেরিলাম অপরূপ রূপ একি 

হেরিলাম হেরিলাম ) 
বিশীলউরসে . ভ্রীবংস লাঞ্ন, 

অঙ্গ আভরণ মণি অগণন, 
চমকে চপল গপীতবাস খেলে । 

কিবা! কোমল কমল জপদযুগল, 

তাহে রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু নুপুর রোল, 
ডাকে অভাগীরে মা মাঝলে ॥ 

€প্রাণ জুড়াল জুড়াল, ম! মা রবে প্রাণ জুড়াল জুড়াল) 

হায় দেব! আমি অমনি চমকে উঠে চারিদিকে চেয়ে 

দেখলেম,--সন্মুখে দেই মোহনমূর্তি! আম মধুর 
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বস 

আশ্বাসে সাস্বন! ক'রে বল্লেন, “মাগে।! আর তুই কাদিস, 
নে! আর তোকে পুভ্রশোক পেতে হবে না! আমি স্বয়ং 

তোর গর্ভে এসে জন্মগ্রহণ কল্পেম 1৮ আমি অবাক 

হ'য়ে তার শ্রীচরণে পতিত হুলেম ) মনে মনে কেঁদে তার 
কত ্তব কল্েম ; কিন্তু হায়! উঠে আর তাঁকে দেখতে 

পেলেম না আবার কাতরে মধুস্দনকে কত ডাকলেম, 

আবার ঘুমাবার কত চেষ্টা কল্পেম, কিন্ত হায়! আর 
ঘুম এল না, তাঁকে ও দেখতে পেলেম না। 

প্রিয়ে! এতদিনে দীননাথ আমাদের প্রতি কৃপা কল্লেন, 

আমাদের ছুঃখভার মোচন কর্বার জন্য ভবভয়হারী 

গোলকবিহারী মদমত্ত কংসকুঞ্জরকে নিধন কাণ্ডে, 

তোমার গর্ভে স্বপ্নং জন্মগ্রহণ করেছেন। এস দেবি! 

উভয়ে ভক্তিসহকাঁরে মানসে এই বিশ্বরূপের চরণযুগল 
পূজা করি। 

(উভয়ের ধ্যানে মগ্র।) 

ও লজ 

চতুর্থ দৃশ্য । 
গান 

কারাগার সন্নিকটস্থ রাজপথ । 

প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ । 

১ম প্রয়। ভাই হে! গত ধাত্রিতে ঠিক এই সময়ে এই জায়গায় 

সেই আশ্চর্ধ্য ব্যাপার দেখেছিলেম। 

২য় প্র। সে তোমার চোখের ভ্রম! এও কি কখন সম্ভব হয় 2 
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১ম প্র। ওঁ শোন এর শোন! আবার সেই মধুর বাদ্য শোন! 

যাচ্চে আহা! আবার সেই অপূর্ব সৌরভে চারিদিক 
আমোদিত ক'রে তুল্লে; ওহে! ! দেখ দেখ! পূর্বদিক 

হঠাৎ কেমন আলোকিত হয়ে উঠল!  * 

২ম প্র। ই! তাইত তাইত ! একি একি! কে এ সিংহবাহিনী 

অপরূপ নারীমূর্তি পার্খে বৃষবাঁহনে পঞ্চানন, হংসবাহনে 

চতুরানন, ষড়ানন, গজানন, সহম্রলোচন, প্রভৃতি অযুত 

দেবগণ সমস্বরে এঁক্যতানে মিলিত করে বন্দীর ন্যায় 

"কার স্তবগান করছে? আহা, কি মধুর ধ্বনি! কর্ণ 

পরিতৃপ্ত হ'ল। 

(অস্তরীক্ষে দৈবগীত।) 

হে নারায়ন, বিপদ্ঘভঞ্জন, কলুষনাশন, মধুস্দন। 
লছ মী-বিলাস, ভকতহ্ৃদয় করত নিবাস, 

পরমেশ গীতবাস, জগত-জন-জীবন ॥ 

কোটী স্ুরয সম পরকাশ, মুর নরক বিনাশ, 
পরম পুরুষ ভব-যাতনা-খগ্ডন। 

জয় জগপতি জগ বন্দন, অখিল-মঙ্গল-নিকেতন। 

১ম প্র।ভাই! আমি তোমাকে মিছে কথা বলেছিলেম 

আমিও কাল এ অপরূপ মৃত্তিসকল দেখে, ঁ মধুর গান 
গুনে তোমাকে ঝলেছিলেম, তুমি বিশ্বাম কর নাই; 

কিন্তু স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ে শুনলে? 

২য় প্র। ভাই! খুব. সতর্কের সহিত পাহারা দ্রিতে ভবে। 
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ব্যাপার বড় হজ নয়--অলৌকিক দৈবী মায়া--দেব- 
কীর অষ্টম গর্ভ! এ গর্ভসন্তৃত সম্তানে মহারাজের প্রাণ 

নষ্ট হবে? আমাদের আর চুপ কণরে থাকা! উচিত নয় 3 
মহারাজকে সত্বর সংবাদ দিতে হবে । 

১ম প্র। ওকি ওকি! পশ্চিম দিক হ'তে সাক্ষাৎ কালাস্তক 

যমের মত বিভীষিক! প্রদর্শন ক'র্তে কর্তে কে শ্রী 

ভীষণমূর্তি অগ্রসর হচ্চে । 

হক্ব প্র। কেআসছে? (উচ্চৈঃম্বরে ) অবস্থান কর, "অবস্থান 

কর; একপদ অগ্রসর হলেই প্রাণ হা"রাবে। 

(বকাঙ্রের প্রবেশ 1) 

বক। দৈত্যাধিপতি কংসমহারাঁজ বিজয়ী হউন ! 
১ম প্র।ও বকাস্থুর মহাশয়! আমরা আপনাকে চিন্তে 

পারিনি । 

বক। বীরবর! তোমাদের সংবাদ গুভ ? 

২য় প্র। আন্তে হা! তবে--তবে- 

বক। তবেকি? বল। 

১ম প্র। আজ্ঞে, কাল থেকে একটা ভয়ানক বিভীষিকা রাত্রি- 

কালে দেখা যাচ্ছে। 

ৰক। কি, ভয়ানক ! কি, ভয়ানক ! সংসারে এমন কি আছে 

যা দেখে নির্ভীক দানব-দয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়? 

২স্সপ্র। আজ্ঞে, কিঞ্িতংকাল অবস্থান করুন, আপনিও দেখ, 

বেন, আপনিও শুন্বেন এখন। 

বক। দিব্য ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে যে ছে! 
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১ম প্র। আজ্ঞে, আমরাও ত তাই বল্চি; একটু অপেক্ষ।" 

করুন । 

(অন্তরীক্ষে দৈবগীত।) 

কোটী স্ুরষ সম পরকাশ, মুর-নরক-বিনাশ, 
পরমপুরুষ ভব-যাতনা-খগ্ডন। 

জয় জগপতি জগবন্দন, অখিল-মঙ্গল-নিকেতন । 

হে নারায়ণ বিপদভঞ্জন, কলুষনাশন, মধুস্থদন ॥ 

বক। ভাইত তাইত ! এ কোন শত্রর কাধ্য বলে বোধ হচ্চে! 

তোমর! খুব সাবধানে অবস্থান কর । আমি সত্বর মহা" 

রাজকে এ সংবাদ দিইগে । 
[ প্রস্থান। 

হয় প্র ।বকাস্থর ভায়াত দেখে শুনে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত 

মহারাজের কাছে ছুটুলেন, আমাদের ত আর নড়বার যে! 
নাই, হাড়কাটে মাথা দেওয়া । 

১ম প্র। কাজে কাজেই পাথরের মুরদের মত স্থির হ'য়ে সব 

দেখতে হবে, সব গুনতে হবে। 

২য়প্র। সেযাহ'ক, দেবকী দেবীর ত এই অষ্টম গর্ভ ! তাতে 

পুত্রশোকে জীর্ণ! কিন্তু আজকালের চেহারাট1 দেখছ 

কি হয়েছে? যেন অনুপম পরমসুন্দরী দেবকন্ত। ! 

১মপ্র। হাঁভাই! গতবারের গর্ভের সময়, ঠিক এত রূপসী 
না হক, কিন্ত দেখতে দিব্যটী হয়েছিল | 

২য় প্র। তবে এবারেও কি আরবারের মত গর্ভটা হজম করে 

ফেল্বে নাকি? 

২ 
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১ম প্র। কিজানি, যেরকম উপদেবতার যুক্তি! দেবতার 

গমনাগমন হচ্ছে, তা হওয়! বড় বিচিত্র নয়। 

২য় প্র। কিন্তু ভাই, সময়টা উতরে গেছে। 

১ম প্র। তুই যেমন ছেলেমানুষ £ যখন সাত মাসে একবার 
হজম করেছে, তখন আট মাসে হজম করবে তার আর 

আশ্চর্য্য কি? 

২য় প্র। যাবল আরযা কও, তাই! রাজার বড় দৌরাত্ম্য ! 

১ম প্র। চুপ টুপ! ও রাজ রাজড়ার কথা তোর আমার কথায় 

কার্জ নাই ; এ্ররে-_এ বুঝি রাজা আসছে। 

(কংস ও মন্ত্রীর প্রবেশ) 

ংস। মন্ত্র! মন্ত্র! দেখ দেখ আমার পশ্চাৎ হ'তে কে এ 

নবজলধরের ন্তায় কিরিটী-কুগুলধারী বালক দিব্য 

আভরণে বিভূষিত হয়ে মৃদুহাস্ত কর্তে কর্তে গমন 
কল্লে? একি একি ! সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, উদ্দে, 
চতুর্দিকে--ওঃ! ওর অমিত তেজ, জ্যোতি আর 

দেখতে পারিনে। 

মন্ত্রী। কৈ মহারাজ! আমি ত কিছুই দেখতে পাচ্চি না। 

ংস। সেকি! ধষে এ্রষে, অরুণআভা পন্মপলাশলোচন ঈষৎ 

বক্রভাবে আমার প্রতি দৃর্ি কচ্চে, আহা! আবার-- 

আবার মধুরম্ফ.রৎ অধরে মৃছুল হান্ত। 

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি নিদ্রোথিত হয়ে আস্ছেন, বোধ হয় 

' কোন স্বপ্ন দেখে আপনার চক্ষের এইরূপ ভ্রম হয়েছে । 

কংস। (নেত্র মর্দন) তাইত, আর্ত কিছুই দেখা যাচ্চে না! 
তবে ভ্রমই হয়ে থাকবে। (অগ্রসর ) একি! নন্দন 
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কাননের সুরভি-সৌরভে এ স্থানটা যে পরিপুরিত হয়ে ' 
রয়েছে; কোথা থেকে এই ্ নিপ্ধকর সুগন্ধ আসছে? 

মন্তী। আজ্ঞে, অদূরে ছুর্ণরক্ষক্র পুষ্পবাটিকা, বোধ হয় এ 
স্থগন্ধ সেইখান থেকে আসছে । 

১ম প্র। আজে, না মহারাজ ! আজ সাত আটমাস ধরে প্রতি- 

নিয়তই এইরূপ সুগন্ধ কোথা হতে যে আসছে তা বলতে 
পারিনে। 

(অন্তরীক্ষে দৈবগীত ) 

কোটা সথরযসম পরকাঁশ, মুর-নরক-বিনাশ, 
পরমপুরুষ ভব-যাতনা-ধগ্ডন । 

জয় জগপতি জগবন্দন অখিল-মঙ্গল-নিকেতন ॥ 

হে নারায়ণ বিপদভঞ্জন, কলুষনাঁশন, মধুস্দন। 
ংস। এমন সময় কে গাঁন গায়? কৈ কাকেও ত দেখতে 

পাচ্চি না? দেখ মন্ত্রি! এই গর্ভই দেবকীর অষ্টম গর্ভ ! 
দেবর্ধি বলেছিলেন যে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান 
আমাকে বিনাশ কর্কে। তুমি সৈনিকদিগকে বলগে যেন 
তা”রা সতর্কের সহিত কারাগার রক্ষা করে। আর আমি 

দেবকীর কারাগারে প্রবিষ্ট হ'য়ে পাপিষ্ঠ বাসদের ভূমিষ্ঠ 

হ'তে না হ'তে জরায়ু অবস্থাতেই তাঁকে বিনষ্ট করিগে। 
না না, তা করা হবে না, স্ত্রীবধ--ভগ্মীবধ--গর্ভিনীবধ-_ 

ওহো! মহাপাপ! মহাপাপ! আমি ছার প্রাণ রাখবার 

জন্য এমন পাপাঁচার ক'রে সংমারে আবহমান কাল কলঙ্ক 

ভার বহন কর্তে পার্কে! না। যাক্, আর কিছুপিন যাক্, 
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পাঁপিষ্ঠ বাস্থদেব ভূমিষ্ঠ হক, তারপর তাঁকে বধ 
কর্ষো। চল চল, এখন দেবকীর কারাগারে গিয়ে 
দেখিগে প্রহরীর! কেমন লতর্কে আছে। 

পঞ্চম দৃশ্য | 
বিটি 

কারাগার । 

বসুদেষ। 

ওহো। কি কষ্ট-কি কষ্ট ! ছুর্জনের হাতে প'ড়ে আমি 

অকারণে এই ছুঃসহ কেশ সহ্ করছি; পাপিন্ঠ কংস 

দৈববাণী শুনেই অভাগিনী দেবকীকে বিনষ্ট ক'লে আমা- 
দের আর এত কষ্টভোগ কণ্্তে হত না; কেন আমি 

সে সময় সেই পাপিষ্টের মতি ফেরাবার জন্য জ্ঞানগর্ভ হিত- 
কর বাক্যসকল বলেছিলেম ! কেনই বা দেবকীর গর্ভ- 

জাত সন্তানগুলিকে তাকে প্রদান কর্বার কথ! বলে- 

ছিলেম ; তাইতেই ত পাপিষ্ঠ তখন ক্ষান্ত হয়ে শেষ যাব- 

জীবন অপার যাতনা দেবার জগ্ক আমাদের জীবন 

রাখলে ! আমারই বা দোষ কি, দেবকীর অথবা সেই 

মূঢ় কংসেরই বা দোষ কিঃ অবশ্তস্ভাবী নি্লতি-নিরম খণ্ডন 
ক'র্ডে কেহই সক্ষম নয়। মধুস্দন ! বিপদভঞ্জন ! তুমিই 
সংসার-বন্ধন মোঁচনের একমাত্র কারণ ; তোমাতে চিত্ত 

সংস্থাপন কল্পে জীবের আর কোন যাঁতন! হুর্মতি থাকে 

না। দয়াময়! বল দাও, বল দাও ! যাতে হৃদয়ে সর্বদ! 
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তোমাকে বিরাজিত দেখতে পারি, এ প্রকার বুদ্ধি ও 

প্রবৃত্তি প্রদান কর। তোষাকে স্থিরভাবে যখন যে ডাকে 

তখনি তার কল কষ্ট বিদুরিত হয়। হায়! অভাগিনী 
দেবকীকে তুমি যেমা বলে ডেকেছ, দয়াময়! তবুও 

তাকে কেন এত কষ্টভোগ কর্তে হচ্চে? হরি! হরি! 

বুঝলেম-্বুৰলেম, ভববন্ধন মোচন কর্ষে ব'লে সংসান্ে 

আমাদের এই যাতন। দিচ্চ। কিন্ত করুণাময় ! আর দে 

সহ হয় না, পুল্রশোকে যে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে । ভাতে 

আবার এই নিগড়বন্ধনে প্রাণ যে বহির্গত হয়! হরি! 

হরি! পরিত্রাণ কর--পরিত্রাণ কর; এ যাতনা হতে 

মুক্ত কর। 

শীত । 

ত্বামেঘ দ্বীননাথমনাথবান্ধবং | 

পুরুষং পরমং ত্বাংহি পরমঞ্চ দৈবতং ॥ 
বন্ররূপং মহত্য়ং হি পরেশং, 

শাস্তেনিকেতনং পতিতজনপাবনং ॥ 
অগতের্গতিং ত্বাংহি নির্বধাকবাচমূ 

ভবান্বুধি-পোতং শরণং ব্রজাঁম ॥ 

(খানে মগ্) 

একি-সহসা আমার হস্তপদের বন্ধন মোচন ক'রে দিলে 

কে? কে আমার বক্ষ হ'তে ছুর্ভর পাষাণ অপনকন 

করে? কৈ, কাকেও ত দেখতে পাচ্চি না! সকলেই 
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স্থির, গম্ভীর, নিস্তব্ধ, নীরব ! সংসার যেন জনশূন্য ব'লে 

বোধ হচ্চে। ওকি ওকি! হঠাৎ এ অলোকসামান্য 

আলোকে অন্ধকারমম্ন .কারাগৃহ যে উদ্ভাসিত হয়ে 

উঠলো । হায় হায় ! বুঝি খল কংস শক্রহস্ত হ'তে পরি- 
ত্রাণ পাব ব'লে, ছল ক'রে অভাগিনী দেবকীরে গর্ভিন 

অবস্থায় বিনষ্ট কর্বাঁর জন্য কারাগৃহে অগ্রিপ্রদান 

ক'রেছে। যাই দেখিগেস্পদেখিগে্যদি কোন রকনে 

অভাগিনীকে রক্ষ! কর্তে পারি । 

[ প্রস্থান । 
হেরে 

য্টদৃশ্থ । 
2762 

কারাগারের অপর কক্ষ । 

শিশুক্রোড়ে দেবকী। 

গীত । 

দেবকী। নবীন-নীরদ শ্যাম মুরতিমোহন রে। 
চতুভূজে শত্বচত্রগৰাজ-ধারণ রে ॥ 

শ্রীরংসলাঞ্চিত উরঃ, পরিধান পীতান্বর, 
কৌস্তভ শোভিছে গলে নলিন-নয়ন রে ॥ 

অভাগীর সুককতি-ফলে, গর্ভে যদি জম্ম নিলে, 
একবার ডাক মা মা ব'লে, 

আমি চুমি ও চাদমুখ রে ॥ 
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€ বস্থ দেবের প্রবেশ ) 

বস্থ। আমরি মরি! একি অপরূপ জ্যোতি! এতো কারাগারে 

আগুন লাগার আলো! নয়, এষে কোটি শশধরের স্গিগ্ধ 

জ্যোতি? আহা !.দেবকি, দেবকি ! আমি তোমার হত- 

ভাগিনী বলেছিলেম, আমার অপরাধ মার্জন! কর; তুমি 

অখিল-আম্মা-কৃষ্ণ-জননী, তোমার মত তাগ্যবতী আর 

কে আছে? দেবি! আমি তোমার পতি হয়েছিলেম 
বুলে আজ বিশ্বরূপের ভূবনমোহন রূপ দর্শন ক'রে জীবন 

পার্ক ক'ল্লেম। 

দেবকী। কেও, কেও, কে তুমি? তোমার চরণে ধরি ক্ষান্ত 

হও, ক্ষান্ত হও! এ বালকটীকে আর অন্গুররাজের কাছে 
নিয়ে যেওনা ; আমার বধ কর, আমায় বধ কর, আগে 

আমায় বধ কর, তারপর একে নিয়ে যেও । 

নন্ু। প্ররিয়ে! ভয় নাই, ভয় নাই; আমি কংস-অন্ুচর নই, 

তোমার হতভাগ্য পতি বস্থুদেব। 

দেবকী। সেকি! সেকিনাথ! তুমিকেমন ক'রে এমন 
সময় এখানে এলে? কে তোমার বন্ধন মোচন ক"রে 

দিলে? 

বস্থ। দেবি! যার নাম স্মরণ ক+ল্লে তববন্ধন মোচন হয়, সেই 
মধুহদন যখন তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তখন 

কি আর এই সামান্ত কারাগার-বন্ধন থাকতে পারে ? 

দেবকী। তবে নাথ! আর বিলম্ব ক'র' না; শীঘ্র -এই 
বালকটাকে রক্ষা কর, শীন্র একে নিয়ে পলায়ন কর। 

বন্থ। কোথা যাব? কেমন ক'রে যাব? কারাগারের দ্বারসকল 
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লৌহ অর্গলে রুদ্ধ, ভীষণাকৃতি প্রহ্রীগণ দ্বার! সংরক্ষিত, 

অক্ষিকা-নির্গমনের উপায় নাই ; তবে আমি কেমন করে 

এই বালকটাকে নি'য়ে এখান থেকে বেরুবে! ? 
দেবকী। নাথ! তুমি না এই বল্লে যে, মধুন্দনের নাম ম্মরণ 

কল্পে ভববন্ধন মোচন হয, তোমারো! কারাবন্ধন মোচন 

ভ'য়েছে-তবে আবার ভাবছ কেন ? যাও, দ্বিধা! না ক'রে 

সত্বর এই বালকটাকে নিয়ে পালিয়ে যাও । 
বনু? দেবি। তোমার.কথা শুনে আমার হৃদয়ে সাহন হ'ল 

বটে, কিন্তু কোথা যাই বল দেখি? 

দেবকী। কেন তুমি ত বলেছ যে, আমার সপ্তমগর্ভের সন্তান 

গোকুলে রোহিণীর নিকট আছে) এটাকেও তার কাছে 

রেখে এস। 

বস্থ। উত্তম পরামর্শ বটে; তবে আমি চল্লেম। (কৃষ্ণকে 

কোলে লইস্স1) আমরি মি ! দেবকি! আমার হৃদয় যে 

জুড়িয়ে গেল! 

দেবকী। নাথ নাথ! আমার ইচ্ছা হচ্চে ষে ওকে কোলে নিই; 
না, তাহলে বিলম্ব হ'বে; খল কংসের চরের সংবাদ 

পাবে; যাও যাও, আর বিলম্ব ক'র না; যদি জীবিত 

থাকে কখনও না কখন দেখতে পাব। আমরি মরি! 

দেখি দেখি--একবার দেখি ! নাথ! দ।ডাও দীড়াও__ন! 

না; নিয়ে যাও, নিয়ে যাও--প্রহরীদের উঠবার সমন্ন 

«. হয়েছে। 
[কৃষকে লইয়া! বসুদেষের প্রস্থাদ। 

উনের 

স্পরি 
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যমুনা নদী । 

মুর্ডিমতী যমুন! ও তরঙ্গিনীচয় । 

যমুনা । কেন সখি, 

তরল শরীর মোর কাঁপে থর থর, 

কেন বা নাচিছে বল আমার বাম নয়ন। 

মনে হয়, 

প্রাব যেন ছললভ রতন কোন । 
হের সখি ! 

মণিময় গৃহচ্ড ছুলিছে মৃছল ! 
কে আসিবে £ কি পাইবে অভাগিনী হেন অসময়ে ? 

বুঝেছি বুঝেছি সথি ! 
দান্ব-দলন-্তরে মুকুন্দ-মুরারি 

জনমিল মধুপুরে দেবকী-উদরে । 
মায়ায় আকুল মা'র প্রাণ, 

বাঁচাতে বালকে, ছ্রস্ত দানব হ'তে, 

সপিল পতির করে, 

রাখিবারে তারে গোকুল নগরে । 

ধীরে ধীরে হের এ 

আদিতেছে বন্থদেব কৃষ্ণে লয়ে কোলে। 
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সজনি লো! 

ধরাতলে আশা মোর 

সফল হইল এতদিনে, 

পুরিল লো মনো-আশা ; 

পিয়াসী চাতকী পাবে নবঘন দরশন। 

নাচি নাচি চল ওলোধ্তরঙ্গিনীচয়, 

মিলায়ে স্ুকগ্ন্বরে লো স্থকষ্ঠিগণ ! 

গাঁও--স্তান ধরিয়। গাঁও হরিওগুণ গান। 

তরঙ্গিনীগণ। গ্গীত। 

পাবলো! সজনি সবে হরি ্রশন ॥ 

গোলকবিহারী হেরি জুড়াবে জীবন ॥. 

হরিপঞ্ধ শিরে ধরি, হরিওুণ গান করি, 

হরি হরি বলি করি হরি সঙ্কীত্তন ॥ 

€(তরঙ্গিনীচয়ের লয় হওন ।) 

নমুনা । হায়! আমার চিরদিনের আশা কি পূর্ণ হবে না? 

আমি আজীবন আশা করে আছি যে হরি জন্মগ্রহণ 

ক'ল্লেই, আমি তার রাতুল চরণযুগল ধৌত কর্কো। কিন্ত 

হায়! আমার কি সে আশা পূর্ণ হ'বে না? বাঞ্তাকল্পতরু 

কি আমার চিরদিনের বাঞ্! পুর্ণ ক'র্বেন না? আচ্ছা 

_ দেখিদিকি, হরি কেমন করে এ অভাগিনীকে নিরাশ 

ক'রে, বস্থুদেবের কক্ষাশ্রয়ে আমায় শ্রীচরণম্পর্শনে বঞ্চিত 

ক'রে চলে যান? 
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হরি তব চরণে ধরি । 
তরাও এ পাঁতকীরে দ্বিয়ে তব পদ-তরী ॥ 

বাগ্ণাকপ্পতরু তুমি, বড় অভাগী পাতকী' আমি, 
বাঞ্। পূর্ণ কর অন্তরযামিঃ আমি কপা-ভিখারী ॥ 
পাতকী নারকী নরে, দেখ কলুষিত করিল মোরে, 

কলুষরাঁশি নাশি? চরণে পরশি+ 

পুণ্যতোয়া কর দ্ধয়া বিতরি? ॥ 
(লয় হওন) 

€ যোগমায়ার আবির্ভাব) 

যোগ ॥ ভগবান্ বাস্থদেবের ইচ্ছায় কংসাঁলয়ে ও নন্দালয়ে সক- 

কেই নিদ্রীভিভূত ক”রে রেখেছি; তাতেই বস্থদেব নির্দিদ্রে 
তাকে লয়ে নন্দালয়ে যেতে সক্ষম হচ্চেন। কিস্তু আজ ত 

কষ্ণাষ্টমীর যামিনী, তাতে আকাশ "মেঘাচ্ছন্ন, ঝডলু উও 

আরম্ভ হ'ল 3 যমুনীসলিল তরঙ্গমালায় সমাচ্ছন্ন ! পরপারে 

যাবার তরণীও নাই ! ভয়-ভীত বন্গদেবকে আশ্বস্ত করা! 

উচিত হচ্চে । কিন্তু কিরূপেই বা করি--( চিন্তা ) হা ঠিক 
হয়েছে; আমি শিবারূপ ধারণ ক'রে বস্দেবের অগ্ন্রে 
অগ্রে গমন করি, তাহলে বস্থদেব যমুনায় অন্ন সলিল 

মনে ক'রে নিশ্চিন্তে পরপারে যেতে পার্কেন। ূ 

(তিরোভাব ) 
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পট পরিবর্তন । 

বেগবতী যমুনার নৈশদৃশ্ত--পরপারে মথুর! স্থশৌভিত। 

বন্ধু 

বাহুদেবকে কক্ষে লইস্স বন্ুদেব। 

ভগবানের ক্ুপায় নির্বিন্বে কারাগার হতে বহির্গত 

হয়েছি । প্রহরীর! গাঁ নিদ্রায় অভিভূত থাকায় কেহই 

আমার বহির্গমন অবগত হয় নি; ওঃ--কি ভয়ানক অন্ধ- 

কার! একে কুষ্ণাষ্টমীর রাত্রি, তাতে গগনমণ্ডল নিবিড় 

মেঘাচ্ছন্ন ! মধ্যে মধ্যে বিছ্যতালোকে অন্কারকে 

যেন দ্বিগুণিত কর্ছে ; বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাতও হ'চ্চেঃ 

রাঁজপথ জনশূন্য, নগর নিস্তন্ব--মৃতবৎ নিস্তব্ধ! এই ত 

যমুনাতীরে উপস্থিত হলেম। ওঃ-_কি ছূর্য্যোগ ! নদীতীরে 

আবার বাতাস বইচে। কৈ ?--একখানিও ত নৌকা! 

বমুনাতে দেখেতে পাচ্চি না; একটা নাবিকও নাই। 

এখন কি করি? গোঁকুলে উপস্থিত না হতে পাল্পে আর 

নিস্তার নাই। সম্মুখে আবর্তশত-সঞ্কুলা, ফেনিলা, 
গভীর-তোযা, বেগবতী যমুনা! কিরপে এ অআ্োতম্বতী 

উত্তীর্ণ হই? কোথা যাই? কিসে বালকের প্রাণ রক্ষা 

হয়? প্রহ্রীরা হয় ত এতক্ষণে জাগ্রত হয়েছে; হয়ত 

এতক্ষণে শিগুর অনুসন্ধান আরম্ভ হ'য়েছে; হয়ত দাসীর! 

অভাগিনী দেবকীকে পীড়ন কচ্চে! এখন আমি করি 
কি? কিদে এ বিপদ হ'তে উদ্ধার পাই? হে মধুহ্দন 
বিপদতারণ! রক্ষা কর 1--একি ! পদশব্দ শুন্তে পাচ্ছি যে 
এ আর কিছু নয়, প্রহরীর! জাগ্রত হ'য়ে আমার অন্থসরণ 

করেছে; কি সর্বনাশ ! আমারও প্রাণ গেল, বাঁলকেরও 
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প্রাঁণ গেল! যদি কেউ আমার বালকটার প্রাণরক্ষা করে : 

তা হ'লে আমার জীবনত্যাগ কর্তে আমি কুষ্িত নই। 

পদশব্দ যে ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে! যে রকম শব্দ 
শুন্চি, তাতে নিশ্চয়ই প্রহরীরা আম্চে। .হে তগবান্ 
বিপদভঞ্জন মধুহ্দন !_ একি শৃগাঁল ! এরি পদশব্ধ শুনে- 

ছিলেম ? কৈ !--আরত কোন শব্ধ শুনতে পাচ্চি না? 

একি ! শৃগালটা জলে নামলে। কেন? ক্রমশঃ চলো যে, 

তাহ”লেত যমুনার এ অংশে অধিক জল নয়। আমিওত 

ততবে পদব্রজে উত্তীর্ণ হতে পারি । হরি! তোমার চরণ 

ভরসা । 

(জলে অবতরণ; বসুদেবের শিরোপরি বাস্থকীর ফণাধারণ ) 

একি ! বৃষ্টির শব না বায়ুর শব? কৈ? আমার গায়ে ত 

এক বিন্দুও বৃষ্টি পড়ছে না; তবে এ যমুনাতীরস্থ বুক্ষ- 

সমূহ-লগ্ন বাঘুরই শব্দ! কিন্তু স্পষ্ট বৌধ হচ্চে যেন প্রবল 
বেগে বারি বর্ষণ হচ্চে। 

( লহন1 কৃষ্ণের জলে পতন ) 

আঅ'।--কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! একি হ'ল ; সর্বনাশ 

কল্লেম ! তাইত তাইত ! কোথা গেল?--এই,যে এখানে 
পণ্ড়ল! কৈ কৈ! আরযে খঁজে পাচ্চিনে! হ1ভগ- 

বান! কি কল্পে? হায়! ছুরাত্মী কংস আমার সদো?- 
জাত শিশুগুলিকে নষ্ট ক'রে আমাকে মন্্নহত করেছে। 

আমি হৃদয়-আালায় অস্থির হ'য়ে এই সন্তানটাকে রক্ষা 
করবার জন্ভ গোপনে সেই ভয়ঙ্কর কারাগার হতে 

৩ 
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পালিয়ে, নন্দালয়ে রক্ষা করবার মানস করেছিলেম! 

হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? এ অভাগাকে 
সে আশ! হতেও বঞ্চিত কলে ? 

(অন্বেষণ ও কৃষ্ণকে পুনঃ প্রাস্তি ॥ ) 

গীত । 

এই পেয়েছি পেয়েছি আমার হারান রতন । 
জুড়াইল মন জুড়াল জীবন ॥ 

আরে রে অষ্টমী শশি,মেঘের আঁড়ে কি দেখ বসি, 
কোলে হের মৌর কাল শশি; 

যার পদ-নখে কোটি শশি স্ুশোভন 
( চেয়ে দেখ দেখ দেখ) 

(ধার জ্যোতিকণ। ল”য়ে কর এত অভিমান ) 

তাই লাজে ঢাকিয়ে বয়ান হলি অন্তদ্ধান, 

রাখ লুকায়ে মীন করি মেঘে বপু আবরণ ॥ 

দেখি কোথায় লুকাঁবে, 

€( এখন দেখি মেঘে কোথায় লুকাঁবে ১ 

(এই আমার নব্ঘন-রূপ হেরে কৌথায় লুকীবে ) 

(আহ ১,এমন কোথা বা দেখেছ, 

( একাধারে মেঘ-শশি কৌথ। ব। দেখেছ ) 

এখন গোপনে গোপনে, হৃদয়-রতনে, 

নন্দভবনে লয়ে ঘাই 
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_. হায়! আবার ছাঁড়তে হ'ল, 

(যতনের রতনে ছাড়তে হ'ল ) 
€কংস ভয়ে আবার ছাড়তে হ'ল ) 

অন্তর কোরোন! কোরোনা 

€তোমার অন্তর হতে অন্তর কোরোন। কোরোনা ) 

যেন ভূলোনা! ভূলোনা, (দেখে। দেখো ) 

পিম্তা মাতার ব্যথ। যেন ভূলোন! ভূলোনা ; 
যেন দেখ! পাই-- 

(সময়ে যেন দেখা পাঁই ১-_ 
এেই ভব-কারা-বন্ধন-মোচন সময়ে 

যেন দেখা পাই ॥ 

[ প্রস্থান £ 
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গোকুল--নন্দালয় । 

(নিদ্রিতা যশোদার 'ক্রোড়ে কৃ ও যোগমার়ণ, বানুদেবকে 
ক্রোড়ে লইয়া] বস্থদেবের প্রবেশ 1) 

বস্থ। কিআশ্চর্য্য! এরূপ অদ্ভুত ঘটনাত কখন নয়নগোচর 

হয়নি। এমন নন্দালয়ে জনপ্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ 

নাই! সাঁতমহল বাঁটা পার হ'য়ে এলেম, প্রিয়বন্ধু নন্দের 
একটি ভূত্যেরও দেখ! পেলেম না। তা বেশ হয়েছে; 
ভগনান্ আমার মনস্কামন! পুর্ণ করেছেন। ওখানে কে 
না শয়নে রয়েছে? (নিরীক্ষণ) এই যে নন্দরাণী যশো- 

দাকেই যে নিদ্রিতা দেখছি। আহা! পার্খে যে দুটা 
সদ্যোপ্রস্থত শিশুসন্তান দেখছি। আমরি মরি! এ 

বালকটা যে ঠিক আমার বালকের মত, দেখি দেখি ১-- 
(একত্র করণ ) ঘা! একি হল! ছুটী মিশে যে একটা 

হল! এমন ত কখন শুনিনি, এমন ত কখন দেখিনি! 

তাই ত এখন কি করি? আমরি মরি! এমন সুন্দর 

বালিকাঁও ত কথন দেখিনি । এই বাঁলিকাটাকে কি আমি 

কংস-কারাগারে নিযে যাব? ইা,_-তাহলেই সব দিক 

রক্ষা হবে। দেবকী পুর্ণগর্ভা, ছুরাস্্া কংন কারাগারের 
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চতুর্দিকে প্রহ্রী নিযুক্ত ক'রে রেখেছে ; একে সেইখানে * 
নিয়ে গেলে, দেবকী বালিক! প্রসব করেছে মনে ক'রে, 

প্রহরীরা কংসকে সংবাদ দেবে । দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত 

পুল্রসস্তানই কংসকে নিহত করবে এরই দৈববাণী আছে ; 
অতএব কন্ত। দর্শন কলে কংসের আর সে ভয় থাকবে না, 

আর এ বালিকাটার্ও প্রাণ সংহার কর্ধে না । তবে সত্বর 

যাই, একে নিয়ে এই বেলা কারাগারে রক্ষা করিগে। 
[ কন্তাকে লইয়া প্রন্থান। 

(রোহিণী ও গোপিনীগণের প্রবেশু ও গীত । ) 

এত দিনে মনোসাধ পুরিল। 
আমরি আমরি নয়ন জুড়াল ॥ 

'তইয়ে সদয় বিধি, মিলালে অমূল্য নিধি, 

কাত্যায়নী পূজ! বুঝি এতদিনে ফলিল । 
হের হের নন্দরাণী, কোলে নীলকান্তমণি, 
প্রভাতে নিশীথ-দীপ প্রভাহীন করিল ॥ 

" [ নকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় দৃশ্য | 

বনপথ | 

(তারস্কন্ধে গোপগণের প্রবেশ ।) 

১ন গোপ। হ্যাদে ও মোড়ল দাঁদা! বলিদয়ের তার নিত্য 

কোন বাগে চলেছ ? 



৩০ জন্মাষ্টমী ৷ [ দ্বিতীয় অঙ্ক 

২ গোপ। আরে বাস, তুইত বড় আবোর দেখছি ; তুইকি 
শুনিস্নি ; মোদের নন্দ মহারাজের যে শিশিরে জালি 

হয়েছে। | 

১ম গোপ। আাকি বল্লি ভাই! শিশিরে জালি কি? এ ভাদ্র- 
মাস, এ সমন পালাশশ। হয়ঃ চালকুমড়ে। হয়, এ সময় 

আবার শিশিরে জালি কোঁথ। হতে পেলি? 

২য় গোপ। মর ভেড়ো ! সাধে কি তোরে আবোর বলেছি; 

এই বুড়ে। বয়সে নন্দ মহারাজের একটী টাঁদের পারা 
ছেলে হয়েছে, আমর! তাই তাকে ভেট দ্রিতে যাচ্চি। 

১মগোপ। ও ভাই, রর; আমিও বাতান হতে কিছু 'মানি। 
[ প্রশ্থান। 

তন গোপ। আজ আমাদের বড় স্দিল লারে? চ ভাই, 

আমর! লেচে গেয়ে লন্দ মহারাজকে খুনী করি গে। 
[ নকলের প্রস্থান । 

তৃতীয় দৃশ্য ৷ 

নন্দালয়। 

( গৃহাভ্যন্তরে শিশুক্রোড়ে বশোদা ও নম্মুথে নন্দ, উপানন্দ ও 

পুরবানিনীগণ আনীন। ভারস্কন্ধে গোপগণের প্রবেশ ) 

নন্দ। এন গোপগণ! আজ আমার আনন্দের সীমা নাই । 
পূর্ববপুণ্যফলে যশোমতীর কোলে অমৃল্যধন নীলরতন 

শোভা পাচ্চে। আজ এস নকলে মিলে এই বালকের 
শুভ উদ্দেশে উৎসব করি। 
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গীত। 

পুরুষগণ। আয় আয় আয় নাচরে সবাই, 
আনন্দেতে আপনা ভূলে । 
নবীন সুঠাম, নয়নাভিরাম, 

দেখ যশোদ্ধার কোলে খেলে ॥ 

স্রীগণ। সবে করে করে কোরে ঘেরাঁঘেরি, 
তোল আমোদে নুতন তানের লহরী ১ 

( ওরে এমন দ্বিনত পাবি ন,আয় আয় ত্বরা করি ) 
'যেমন টার্ে ঘেরে গায় চকোর চকোরী, 

(সুধা আশে ) 

আজ কালাটাঁদে ঘেরি গাই গোকুলে ॥ 
€প্রেম ধা পাব বলে) 

পুরুষগণ। বিমান বেড়িয়ে গাও দেবগণ, 

ভূবন ভরিয়ে গাও জনগণ ॥ 
(মুখে বল জয় জয় জয় জয় ) 

(বল আনন্দময়ের জয়) 

হের ব্রজবাসীগণ, সবে আনন্দে মগন, 

পেয়ে যশোদা-জীবন, নাচে কুতৃহলে ॥ 
সকলে। € কি আনন্দরে ) ৫ আজ কি আনন্দরে ১ 

€নন্দালয়ে কি আননারে ) 

€(আনন্দময়ের আগমনে কি আনন্দরে !) 
[ সকলের প্রস্থান! 
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চতুর্থ দৃশ্য । 
ইত 

মথুরা--বধ্য-শীল। ৷ 

(কংন, অঘ ও কন্। হস্তে বকের প্রবেশ) 

কংস। কি আশ্্ধ্য! দেবতাদের চক্রান্ত আমিত কিছুই বুঝতে 
পালেম না; দৈববাণী হয়েছিল যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত 

পুভ্রসন্তান আমার বধকর্তী! কিন্তু এতে। একটা মেয়ে 
দেখছি; এ হ'তে আমার কি অনিষ্ট হতে পারে? কি বল 

হে মন্ত্রি! এটাকে এই সন্মুখস্থ শিলায় চর্ণ কতর্বা না 
রাখবে ? টু 

অথ। মহারাজ ! দেবতা বেটাদের কথাগুলো হিয়ালি পোরা, 

মানে বোঝা ভার ; বললে অষ্টমগর্ভে হবে ছেলে, হ'ল 

কিনা মেয়ে; তা সেযাই হোক, খণীর শেষঃ আগুণের 

শেষ আর শক্রর শেব রাখতে নাই। 

বক। আজ্ঞে,আমারে! তাই মত; ও যা ধরাবর হয়ে আসছে তাই 
হওয়াই ভাল» আছড়ে মেরে ফেলুন, আপদ চুকে যাক! 
কার হতে কি হর কে বলতে পারে? শেষে এই মেয়েটা 
হতে আপনার একটা বিষম বিভ্রাট ঘটতে পারে। আপনি 

না পারেন বলুন, আমি আছড়ে, ০০০৪০০০ 

ংস। ঠিক কথ! ১ দাও, আমাকে দাও । 

(বকের হস্ত হইতে কন্ঠাকে লইক্স! শিলাতলে আঘাত 

। চেষ্টা] ও কমা! কংসের হস্তচ্যুত হুইস! শুস্তপথে 
গমন; অঠ্ভুজার আবির্ভাব ।) 

[১ 
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ডিজি জিরিরি উর রিতি রও 

অষ্ট। 

পট পরিবর্তন । 

বিন্ধ্যাচল। 

রেরেমূঢ়! বৃথা কেন বধ শিশুগণ ! 

দৈববাণী কভু মিথ্যা নয় ; 

বধকর্তা তোর 

জনম লভিয়। ভূমণ্ডলে, 
বদ্ধিতেছে গোকুল নগরে । 

| ।তঝোভাব।। 

ংস। একি! আমিকি শুনলেম? যার হস্তে আমার বিনাশ 

অঘ 

বক 

সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে! দেবতা বেটার! কি 

মিখ্যাবাদী__কি প্রতারক ! আমি বৃথা দেবকীর এতগুলি 
সন্তান নষ্ট ক'রে তাকে অনর্থক ক্লেশ দ্রিলেম। আমি 

সেই দৈববাণী বিশ্বাস ক'রে কি অন্ঠায় কাজই করেছি! 
মহারাজ ! আমিত গোড়াগুড়ি থেকেই বল্চি যে দেবতা 

বেটার! মজা দেখবার জন্য মহারাজকে এই রকম ভয় 

দেখাচ্চে। তা না হলে, মহারাজ ! পৃথিবীতে কার সাধ্য 
আছে যে, আপনার ছায়। স্পশ কর্তে পারে? 

মহারাজ ! দেবতা বেটারা মহারাজের ভয়েই মরে। 

তাদের সাধ্য কিযে আপনার কাছে খেসে? কেবল 

আপনাকে জব্দ করবার জন্য বাইরে বাইরে এই রকম 
চালাকি খেলছে। 

ংস। দেখ অঘ! দেবকীর গর্ভজাত কন্ঠ আমার হস্ত হ'তে 

আকাশে উঠে অষ্টভূজা মূর্ভিধারণ কল্পে ! আমি অষ্টভূজার 
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কথায় অবিশ্বাস কর্তে পারি না । দেবকীর গর্ভে কোন 

বালক জন্মে নাই; কিন্তু যে বালক হতে আমার অনিষ্ট 

আশঙ্কা আছে, সে বালক নিশ্চয়ই গোকুল নগরে জন্মগ্রহণ 
করেছে। 

অঘ। সম্ভব বটে! 

কংস। তাহ'লে অনুসন্ধান কর, কোথায় কার সদ্যোজাত শিশু 

ভূমিষ্ট হয়েছে । 

বক। কেন মহারাজ? 

ংস। সেই সকগ শিশুর প্রাণনাশ কর্তে হবে। 
অঘ। শক্র হীনবল থাকতে থাকতেই তার বিনাশ যুক্তিসঙ্গত 

বটে; ভূজঙ্গ-শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হবার অপেক্ষায় কেহ তার 

বিনাশে ক্ষান্ত থাকে না । 

ংস। কি উপায়ে সেই সকল শিশুর প্রাণনাশ করা যায়? 

বক। মহারাজ সসাগরা ধরার অধীশ্বর ! মহারাজের আজ্ঞা 

পেলেই শিশুসস্তান কি বলছেন, বুড়োধাড়ী পর্য্যন্ত বমের 

বাড়ী পাঠাতে পারি । 

কংস। ইচ্ছ! কল্পে আমি অসংখ্য জীবের প্রাণনাশ কর্তে পারি 
তা আমি জানি; কিন্তু তা হ'লে লোকে আমায় ভীত 

মনে কর্ষকে; সে বড় অপমানের কথা! আমি গোপনে 

কার্ধ্যসিদ্ধি চাই। 

অঘ। মহারাজ! তা যদি বল্লেন, তবে এ বিষয়ে পৃতনাকে 

ডেকে পরামর্শ কর্তে হয়। কারণ, ছেলের ঘাড় মটকাতে 

তার তুল্য পটু আর ছুটা নাই। 

ংদ। অঘ! তুমি স্বয়ং গিয়ে পৃতনাকে ডেকে আমার বিশ্রা্ 
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তবনে এস ; আমি সেইখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা 
কর্বো। 

অঘথ। যে আজে। 

[ নকলের প্রস্ভান। 

পঞ্চম দৃশ্য । 

নন্দালয় । 

যশোদা, রোহিণী ও পুরবালিনীগণ। 

বশোঁদা। রোহিণী দিদি! আমার নীলমণির কল্যাণে গোকুলের 

সকল দেবতার মন্দিরে পূজা পাঠিয়ে দাও । 
রোহিণী। তাও কি এখন বাকী আছে দিদি! প্রত্যুষেই সে 

সকল পাঠিয়ে দেওয়া ভয়েছে। 
যশোঁদা। যে সকল দরিদ্র লোক আহ্লাদ ক'রে আমার গোপা. 

লকে দেখতে আমছে, তারা পরিতুষ্ট হয়ে যাচ্চে ত? 
রোহিণী। ওমা! তা আর বলতে ? আজ তোমার বাড়ীতে মহা 

মহোৎসব ; যারা আসছে সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে গোপালকে 

আশীর্বাদ কর্তে কর্তে যাচ্চে। 

যশোদা । দেখ রোহিণি ! একটা মেয়ে এ দিকে আম্ছে। বোধ 

* হয় আমার গোপাঁলকেই দেখতে আসছে, কে ওটী চেন? 
রোহিণী। কৈ ওঁকেত কখন দেখিনি ; না আমিত চিন্তে 

পালেম না। 

( মোহিনীবেশে পৃতন। রাক্ষলীর প্রবেশ ।) 

পুতনা । ( ম্বগতঃ) বেটা গোয়ালার আম্পর্ধাও ত কম নয়! 
দিচ্চি ক্স বেটার নপরচপর ভেঙ্গে! বেটার কোন 
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পুরুষে ছেলে হয়নি, একটা ছেলে হয়েছে ত আর চোখে 
কাণে দেখতে পায় না। (প্রকাণ্ঠে) ওমা ! যশোদাদিদির 

খোকা হয়েছে? ধৃম্ধাম ঘটাঘটি, নহবত বসেছে, গান 
বাজনা; তাই শুনে মনটায় বড় আহ্লাদ হ'ল, তাই 
তাড়াতাড়ি দেখতে এলেম । 

যশোদ1 । আর বেন, আমার কি এমন ভাগ্যি হবে যে আমার 

খোঁকা হবে। কৈ আমার ত খোঁক] হয়নি ;ও মিছে 

কথা । 

(গৃহাভ্যন্তরে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি। ) 

পৃতনা। অয আমায় ভ'ড়াচ্চ? শ্রধে খোকা, এ যে কাদচে 

-দেখি দেখি £ 
গৃহমধ্যে পৃতনার প্রবেশ ও বিকটমুত্তি ধারণ করতঃ চীৎকার 

(করিতে করিতে বালককে বক্ষে লইক্স! পতন ।) 

পুতনা। ওরে বাবারে !--গেলুম রে_মলুম রে! পোড়া ছেলে 

ছাড় ছাড়! ওরে ছাড়ে না যেরে ! বাবারে গেলুম রে! 
| (মৃত্যু) 

সকলে । ওগে।! কি হ'ল,-কি হ'ল--এমন হ'ল কেন? 

যশোদ1। ওগো! তোমরা দেখ আমার গোপালের কি হ'ল 2 

রোহিণী। ( পৃতনার বক্ষ হইতে কৃষ্ণকে লইয়া! ) ভয় নাই দিদি, 
ভয় নাই ; এই যে তোমার গোঁপাল। 

(নন্দ ও গোপগণের প্রবেশ ) 

নন্দ । অন্তঃপুরে কি হয়েছে? এত চীৎকার কলে কে? 

হশোদা। কে তা জানি না,গোপরাজ, আমার গোপালকে কোলে 

নিয়ে বিকট চীৎকার ক'রে পড়ে গেল, এই দেখুন। 
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১ম গোপ। ও বাবারে এ যে একট। রাক্ষপীর মত দেখছি । 

২য় গোপ। ও বড় রাক্ষপীর মতন নয়, ও সেই পুতনা রাক্ষণী । 
নন্দ। আরা! বলকিবলকি? কিসর্বনাশ! দেখ দেখ! 

আমার গোপালের কি অমঙ্গল হ'ল! 

রোহিনী। না৷ গোপরাজ ! কোন শঙ্ক। নাই। 
১ম গোপ। মাগী সটান লম্বা হয়ে পড়েছে ।, 

২য় গোপ ।॥ পড়েছে কি বলচো? মাগী যে অকা পেয়েছে । 
নন্দ। আয! সত্য--সত্য ! 
১ম গোপন । ও বেটার জাত বড় মায়াবী! সাবধান্রন কাছে 

যাবেন, যেন হাত বাড়ায় না। 

সমবেত গীত । 

নন্দ-- রক্ষা! কর গদ্াধর, আমার গোপাল ধনে। 

যশোদা- গোবিন্দ পঞ্ধারবুন্দে রাখ যশোদা-জীবনে ॥ 
পুরুষগণ-_শিরোদেশ রাখ হরি, কণ্ঠ বৈকুণ্ঠবিহারী, 
রমণীগণ-হৃদয় রাখ হে মুরারি, নারায়ণ বদনে। 
যশোদা__ কপ কর কপাময়, অভাগী যাচে চরণে ॥ 
ননদ--. হ্বাষিকেশ রাখ কেশ, কর্ণ নেত্র পরমেশ । 

রঘললীগণ-ব্যাপিয়া দেহ অশেষ, বিঞ্ু ধরি তুতর্শনে 
সকলে-_ নিরাপদে রাখ হরি ! নন্দ-গোপ-নন্দনে ॥ 

[ নকলের প্রহাল। 
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প্রথম দৃশ্য | 

নন্দালয়--কক্ষ। 

যশে+দ! আসীন--সভয়ে কৃষ্ণের প্রবেশ ও যশোদাঁর অঞ্চলমাধ্যে 

লুস্বায়িত হওন। 

যশোদ।। কি হয়েছে গোপাল, কি হয়েছে? এত ভয়ে দৌড়ে 
এলি কেন বাপ্? 

(ভগ্ন ভাণডাদি লইয়া গোপিনীগণের প্রবেশ |) 

১ম গোঁপিনী। কৈ গোপাল কোথা গেল? গোপাল কোথা গেল? 

২র গোপিনী। দেই ননীচোর কোথায় লুকাঁল ? তাকে এক- 
বার দেখতে পেলে হয়! (ইতস্ততঃ অন্ুসন্ধান। ) 

যশোদা। গোপিনীগণ! কি হয়েছেঃ গোঁপাল তোমাদের 

কি করেছে? 

১ম গোধিনী। গোপাল কি করেছে? এই দেখ দেখিনি 

মা তোর গোপালের কাণ্ড! 

২য় গোপিনী। শুধু ওর নয়, এই দেখ মা আমাদেরও এই সমস্ত 
7... ভীড় ভেঙে তোর গোপাল ননী খেয়ে এসেছে। 

৩য় গোপিনী । ওমা, এমন ছুষ্ট ছেলেও ত কোথাও দেখিনি! 

যদি ননী খেতে তোর সাঁধই হয়েছিল, তবে আমাদের 
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কাছে চেয়ে খেলিনে কেন? ওমা! তা না করে চুরি 

কল্পি, ভাল তাই যেন কলি, আমর! ব্রজবাঁসিনী সকলেই 

জানি তোর নাম ননীচোর। তা বেশ যেন চুরি করেই 
খেলি, কিন্ত আমরা হুখিনী আহিরিণী, সিকে ছিড়ে, 

ভাড় ভেঙে আমাদের ক্ষতি ক'রে পালিয়ে এলি কেন? 

(কঞ্চকে দেখিয়। ) এ যে গোপাল, এ গোপাল! দাও 

নন্দরাণী, তোমার গোপালকে একবার আমাদের কাছে 

ছেড়ে দেওত একবার দেখি । 

কৃষ্ণ। মা মা! তোর পায়ে পড়ি মা; গোপিনীব্দের হাতে 

আমায় ছেড়ে দিস্নে। 

বশোদ।। গোপিনীগণ। তোমরা এত ব্যস্ত হয়োনা। গোপাল 

কষ্চ। 

আমার তোমাদের যা কিছু ক্ষতি করেছে, গোপ- 

রাজকে বলে আমি তোমাদের সে সমস্তই দেব; তার 

জন্য তোমরা অত উতলা হয়োনা; আর আমার 

গোপালকেও তোমরা কিছু বলোনা, গোপাল আমার 

দুধের ছেলে। (কৃষ্চের প্রতি ) হারে গোপাল! তুই 

যে গোপিনীদের রোজ রোজ ননী চুরি করিস, ভাও 
ভাডিস, কেন বল দেখি বাপ? ওর! ছুখিনী প্রতি- 

বেশিনী, ওদের কি এমন ক'রে ক্ষতি ক্র্ত আছে 

বাগ্ ? 
মা! তুই ওদের জিজ্ঞাসা করনা, তবে আর আমি 

ওদের ভীড় ভেঙে ননী চুরি ক'রে খাবন। ? 

(গোপিনীগণের নীরবে অবস্থান |) 

যশোদা। হরে গোপিনীগণ ! এখন ঘে তোরা বড় কথ! 
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কচ্চিদনে? এই একটু আগে সাহস ক'রে বুকে জোর 
বেধে আমার গোপালকে তেড়ে ধর্তে এয়েছিলি, কত 

কথা ব'ল্ছিলি, আর এখন গোপাল যে তোদের জিজ্ঞাস! 

করাতে তাঁর কোন উত্তর দিচ্চিসনে ? উল্টে চোক ছল 

ছল কচ্চে, কাঁর কার মুখ মলিন হয়ে গেছে, কেউ কেউ 

কাদছিস্! .ওমা! এ আৰার তোদের কি ভাব! 
১ম গোপিনী। মাগো! গোপালের কথা শুনে আমাদের 

প্রাণ বড় বিকল হ'ল। তোর গোপাল যে আমাদের 

হৃদয়ের ধন, মনের মন, ওরে না দেখলে যে, আমর! 

তিলাদ্ধ থাকতে পারিনি! আমরা কেমন ক'রে ছার 

নবনীর তরে, গোপালকে এমন নিঠুর কথা বলবো? 
গোপাল রে! আমাদের ভাগ্যে যাই থাক, তুই তেমনি 
ক'রে নেচে নেচে রোজ রোজ আমাদের ননী চুরি 
করিস। তবে মা! আমরা এখন আসি । 

যশোদী। চল মা, আমিও মাথনগৃহে যাব। গোপাল! বাছা, 

তুই &ঁ উঠনে খেলা কর, এখন আর কোথাও যাস্নি। 

[ যশোদ1 ও গোপিনীগণের প্রহান। 

গীত । 

কষ্চ। 'মাঁগো, সাধে কি ওদের মলিন বদন, 
ঝর ঝর আহা ঝরিছে নয়ন, 

কেমনে জাঁনিবে কারণ তার । 
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ছি -ভাগ ওদের কর্ম-সুত্রে ঝোলে, 

মন-রূপ ননী সতত উথলে, 

এ সময়ে আমি সে ননী না! নিলে, 

নারিবে যাইতে ভবার্ণব-পার ). 
ভয়ে বিষাদ্দেতে তাই নিমগন ॥ 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 
-00৮- 

বন। 

(কৃষ্ণ, বলরাম ও ব্রজবালকগণের প্রবেশ ।) 

কষ । দাদা, দাদা! দেখ দেখ, এই সকল গাছগুলি কেমন 
শীন্ত ভাবে সকলের উপকার কচ্ছে। 

বলরাম। কৃষ্ণ ! গাছের! কি উপকার কচ্চে ভাই ? 

কৃষ্ণ । ছাঁয়াদানে তাঁপিত কার! আমাদের শীতল কচ্ছে, স্থগন্ধ 

পুষ্পে আমাদিগকে আমোদিত কচ্ছে, স্ুস্বাছ ফলে আমা- 

দের ক্ষৎপিপাস। নিবারণ কচ্ছে। আপনাকে দিয়ে পরের 

উপকার কর্তে এদের মত আর কেউ পারে না! 

বলরাম । ভাই! বোধ হয় এদের অনুকরণ ক'রেই সাধুরা 

সিদ্ধ হয়েছেন । 

শ্রীদাম। কানাই কানাই ! দেখ, দেখ ভাই একটা ফলওয়ঃণী 

ফল নিয়ে এদিগে আসছে। 

স্থবল। আমলো! বাঁনরগুলো ফলওয়ালীকে যে ব্যতিব্যস্ত, কত্লে। 
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রুষ্ক। সুবল ! যাও ভাই শীগ্গির যাও ;--বানরগুলোকে 

তাড়িয়ে দিয়ে ফলওয়ালীকে এখানে নিয়ে এস। 

(সুবলের প্রস্থান ও ফলওয়ালীর সহিত পুনঃ প্রবেশ 1) 

ফলওয়ালী। (রাম কুষ্ণকে দেখিয়! স্বগতঃ ) আমরি মরি! কি 

ছুটা সুন্দর ছেলে ! দেখে চক্ষু সার্থক হ'ল ! এর! চাদমুখে 

যাদের মা বলে ডাকে, তাদের ধন্তি কপাল, ধন্ঠি পুণ্যি! 

আমি অতি দুঃখিনী, এই ফলগুলিই আমার জীবনের 

সম্বল; এর! বদি টাদমুখে একবার আমায় “মা” ব'লে 

ডাঁকে, আমি এখনি এই ফলগুলি ওদের হাতে দিই। 

কৃষ্ণ । মা গো! তুই কি ভাবচিস?ঃ আপনাআপনি কি 

বকছিস্? 

ফলওয়ালী। বাবা। তোদের ছজনকে দেখে আমার মনে 

হচ্চে যেন আগে কোথাও দেখেছি, কিন্ত ঠাওরাতে 

পাচ্চিনি! আহা! তোর মধুমাথা এই “মা” বুলিটী, 

আমার প্রাণ শীতল কর্লে। আয় বাছা, এই ফল খা, 

তোর মধুর ম! বুলি গুনে, আমার সংসারে আর কোন 
ফল কামনা থাকবে না। 

€ ফলওয়ালীর কোলে কৃষ্ণের উত্থান ও ফল ভক্ষণ । ) 

গ্রাঁত। 

কষ। মাগো চিন্তে কি পারনি মোরে । 
আমায় দ্েখেছিলি আগে রাম অবতারে ॥ 

ছিল মনের বাসনা, ফল দ্বিতে মোরে, 

€ মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি?) 
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(ত্রেতার কথ! মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি?) 

সেই নবছুর্ববাল রামরূপ মনে পড়ে কি মনে পড়ে কি 

তাই পুরিল কামন। বাপরে ॥ 
ভক্তি ভরে দিলি মুখে তুলি ফল,. 

হাতে হাতে মা গো! পাঁবি য়োক্ষফল, 
চতুর্ববর্গ ফল আমারি সম্বল, 

যে যা ষাঁচে তাহা! তখনি দিই তারে ॥ 

গীত 

ফলওয়ালী। তাঁপিত তনুয়?) শীতল হ'ল। 

মনোআশা, হরি, আজি পুরিল ॥ 

সংসার বাসনা, নিদুরিত হ'ল ঃ 

পরেশ, তোমারে করিয়ে কোলে ॥ 

(আমি পরশমণি আজি পেয়েছি রে, ) 

(পরশমণি আজি পেয়েছি রে, ) 

(গেল সংসার-বাসন। দুরে ॥ ) 

জনমে জনমে, গোলক বিহারী, (আমি.যেন ) 

তব মুখে যেন ফল দিতে পারি$ " 

অন্য কিছু ফল আর কামনা না করি, 
শুধু ডেকে। নরহরি মা না বলে ॥ 



৮. 
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( দ্বেখ ভূলন। ছুখিনী ম1 বলে ভূলনা, ) 
আর কামনা অন্য কিছু করিনা ॥ 

বলরাম। কানাই কানাই ! দেখ ভাই, আমাদের এখানে 

দেরি হয়েছে বলে মা রোহিণী ব্যস্ত হয়ে এদিকে আসছেন । 

(হোহিণীর প্রবেশ ) 

রোহিণী। হারে গোপাল ! রাম! তোরা ত বড় ছুরন্ত ছেলে; 

খেল্তে থেল্তে এতদূর এসেছিস? আমরা খুঁজে খুঁজে 

নে সারা হয়ে গেলুম ! ওমা একি ! কৃষ্ণরে ! বাপ এ তুই 
কার কোলে উঠেছিন্? 

রৃষ্ণ। মা গো! ইনি আমার ফলওয়ালী মা! 
রোহ্ণা। কৃষ্ণ ! বাবা, তোর এ কি বিবেচনা? যার তার 

কোলে মা বলে উঠিস? 

মাগো! যেআমার আদর ক'রে ডাকে, শ্লেহ করে, 

আমি তারেই মা বলে ডাঁকি। মায়ার সংসারে মায়ের 

মায়ার মতন আর কি আছে মা? মা বলার মতন মধুর 
বোলও আর নাই। ফলওয়ালী মা আদর ক'রে আমায় 

ফল দিয়েছেন, আমিও তাই আবদার করে ও'র কোলে 

উঠেছি। 

রোহিণী। বাছা! আজবে তোর জন্মদিন, এমন কোরে কি 

ধুলো মেথে বেড়াতে হয় ? দেখ দেখি, তৌর সঙ্গের ছেলে- 
গুলি কেমন সেজে গুজে রয়েছে। আয় বাবা, শীদ্র 

আয়; যশোমতী পাগলিনীর মত তোর জন্য ফুক্কোমুখী 

হয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্চে। 
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কৃষ্ণ । ফলওয়ালী মা! তবে এখন আমি আসি। তুমি রোজ 
রোজ আমাকে;ফল দিও । ও 

; মকলের প্রস্থান । 

তৃতীয় দৃশ্য । 

রহ 

(যশোদা ন্ব্লী মহছনে নিমুক্তা-অন্তরালে কৃষ্ণের প্রবেশ |) 

গীত। 

কৃষ্ণ! (আহা) আদ্র ক'রে, ভাকছে মোরে, 

ভক্তিভরে নন্দরাণী । 

(আমি ভক্তবাছ] পুরাইব।) 
সাধনা সাঁধিব, বাসনা পুরাব, 
যতনে খাইব নিবেদিত ননী ॥ 

(অলক্ষ্যে নবনী তক্ষণ।) 

গীত। 

যশোদা। একবার এস -গ্রেস এস হরি।, 

নবনী দাও প্রসাদ করি॥ 

তোমার মহীপ্রসাঘ হ'লে, 

দ্বিবে যে আমার মাখনলালে 3 
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ক্ষুধায় আকুল বড় নীলমণি, 

তাই ভাকে তোমায় এ দুখিনী, 

তরায় এস চিন্তামণি । 

আমি ভূবন পাসরি গোপালে না হেরি ॥ 

তাইত! 'এতক্ষণ ধরে মন্থন কচ্চি, একটুও ত নবনী 

উঠছে না! হোল কি? গোপালের ক্ষিধে পেয়েছে বলে 
তাড়াতাড়ি ননী ভুলতে এলেম, এখন কি দিরে বাছাকে 

সান্থবনাকরি? (নবনীপাত্র নিরীক্ষণ) একি! একি! 

অলক্ষ্যে কে নবনী গ্রহণ কচ্চে? গোপালের মত হাত 

দেখছি যে, দেখি দ্িকি! ( কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ) 

ওমা-_তাইত ! মাখনচোর! যে চুরি করে সব ননী খাচ্চে। 

ইারে অবোধ ছেলে! বলি একটু কি তোর দেরি সইল 
ন1? হরিকে নিবেদন ক'রে তোকে দেব ব'লে মনে 

কচ্চি, তা তুই কিনা আগে ভাগে খেয়ে বস্লি ! হরি হরি! 
কামার গোপাঁল বালক, এর অপরাধ মাজ্জন। কর ! 

মাগো! হরিকে নিবেদন ক'রে দিলে ত আর হরি খাবেন 

না, তুমি হরিকে ডাকছ, আমি ননী খাচ্ছি। 

যশোদা। আর, বাবা আর, একবার কোলে আয় ; অনেক কণ 

তোরে দেখিনি; একবার চাদমুখে মা বলে ডাক। 

(কোলে লইবার উদ্যোগ ) দড়া বাবা, একটু দীড়া, 

৷ ও ঘরে ছুধ উতলে পড়ছে, গন্ধ বেরিয়েছে ; আমি ছুট! 

নামিয়ে রেখে আনি । 

কঃ 

[ প্রস্থান! 
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কৃষ্ণ । মশার আমার দ্বৈতভাব এখনও দূর হয়নি,_তাই আমায় 
ছেড়ে ছুধ দেখতে গমন কল্লেন। সামান্য ক্ষীর-সর-নবনী * 

নিয়ে বদি জননী এবপ ব্যস্ত থাকেন, তাহ'লেত মায়ের 

আমার সংসাঁর-বন্ধন মোচন হবে না! আমি রি তার 

প্রতিকার কচ্চি। 

[প্রস্থান। 

€যশোদার পুনঃ প্রবেশ ) 

বশোঁদা। গোঁপাল”কৈ ? গোঁপাল কৈ? কোঁথা গেল? আহা! 
বাছা আমার আবদার ক'রে কোলে উঠছিল, আমি 

ছার ছুধের তরে বাছাকে ছেড়ে গেছলেম, তাই বুঝি বাছা 
অভিমানে চলে গেল? ওকি ! ও ঘরে শব হচ্ছে কিসের ? 

দেখি দেখি-- 

(প্রস্থান ও কৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া পুরঃপ্রবেশ ) 

ুষ্ট ছেলে! তুমি নিত্যি নিত্যি এমনি কারে ক্ষতি করবে? 

কাল গোপিনীদের অপচয় ক'রেছ, ভাঁড় ভেঙে লণ্ভও 

করেছ, আজ আবার ঘরেও তাই কল্লি? 'বড় যে চোরের 

মত কোনে লুকিয়েছিলি,--এখনু কি হয় ?--স্কাজ তোরে 

অমনি ছাড়বো! না, ভাল ক'রে শেখাব৮যাতে পুনরায় 

আর এমন কাঁজ না করিস। (বেত্র উত্তোলন) 

কুষ্ণ। মা মা, তোর পাকে পড়ি মা, আমায় মারিস নে! জার 

এমন কাজ কর্কো না। (ক্রন্দন) 

যশোঁদা। না মারবে! না ; তোরে বেঁধে রাখব; (মন্থন রজ্জদারা 
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বন্ধন চেষ্টা। ) না, এতে হ'ল না, কিছু কম পড়ছে; বড় 

দড়ি আনি। 

[প্রস্থান । 

গণিত। 

ক্ষ্ক। মাগো! তোর ভববন্ধন-মোচন তরে, 

এলেম গোকুলে গোলক ছেড়ে। 

(মা মা মাগো!) ৰ 

মাগো! আমি বাঁধ! যে তোর ম্মেহ ভোরে, 

আবার কিসে বাধবি মোরে ॥ 

(যশোদপার পুনঃ প্রবেশ 1) 

যশোদা। এইবার দেখছি, এই বড় দড়ি এনেছি; এইবার তোরে 
বাধছি। (বন্ধন চেষ্টা ও বিফলযত্ব হইয়া) তাইত, 
এবারেও যে কম পড়লো! ! রসে! রসো, আরো! একটু দড়ি 

এনে বোগ দি, দেখি ছুষ্ট ছেলে, এবার বাধা পড় কি না। 

| প্রস্থান। 

গীত। 

কষ্ট । অধীরুহয়ে, ঘড়ি দিয়ে, 

মিছে বাঁধিতে প্রয়াস পাও জননী । 
(কেন কেন ক্রোধে) 

তমোও৭ হতে ধরে বাধিতে মোরে কেউ পারেনি ॥ 

(আজ অবধি ) 
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ছাড় তমোরজ দুটী গুণ, 
€(জননি ! আমার কথ। রাখ মা) 

শুধু দে ধর সত্ব গুণ; 
আমি নিগুণ সগুণ হয়ে, 
বাধা রব মা নন্দরাণী ॥ 

তব পাঁশে, চিরদিন তরে, বীধা রব মা নন্দরাঁণী ॥ 

» (যশোদার পুন? প্রবেশ |) 

যশোদা। দেখি, এবার পারি কিনা; (বন্ধনচেষ্টা ও বিফল 

হইয়া) একি হ'ল-_-একি হ'ল! এত দড়িতে তবুও 
কুলোয় না কেন? গোপাল আমার ননীর পুতলী; এত 
লম্বা! দড়ি আনলেম, তবুও বাঁধা যাচ্চে না কেন? দূর 

হোক, আর বাঁধবো না। ওমা! এই যে--এই যে-_ 

দড়ি যে বেশ এটেছে! তবে এখন এইখানে বাঁধা থাক ১ 
আমি দোর বন্ধ ক'রে জল আনিগে। 

[ যশোদার প্রস্থান । 
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চতুর্থ দৃশ্ট। | 

যমুনা-পুলিন । 

কষ ও গোপিনীগণ । 

ৰ গীত। 
গোঁপিনীগণ । 

একবার নাচ নাচ নাচ ওরে যশোদা-ছুলা'ল | 

দ্িব মনের সাধে ক্ষীর নবনী, 
তোর চাদ্বদনে মাখনলাল ॥ 

একবার নেচে নেচে নেচে নেচে কাছে আয়; 

তোরে রশি” পরশি” প্রাণ জুড়ায় ; 

ধেয়ে আয় আয় আয় কোলে আয় 

ঈষৎ বামে হেলে কোলে আয়; 
তোর রাঙাপায়, 

আহা দেখ দেখ দেখ তোর রাড! পায়, 

'কত ভ্রমর ভ্রমরী নাচিয়ে বেড়ায় 

“গুণ গুণ রবে তোর গুণ গায়, 

শুনে বিবয়বাসন। দূরে যায়, 

দেখে শুনে বিষয়বাসন! দুরে যায়; 

আজি পেয়েছি 3 
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সাধনের ধনে আজি পেয়েছি 

ঘতনের রতনে পেয়েছি ॥ 
শুধু যশোদার ধন তুমি নও, 

যে মনরূপ ননী দেয় তাহারি হওঃ 
আঙ্জি ছাঁড়িব না তোরে নন্দলাল ॥ 

(কৃষ্ণের নৃত্য ) 

গীত ॥ 

কুষ্ণ।*  দেননী,.দে ননী, বরজ-রমণী ।- 
মনরূপ নবনী দে মোরে এখনি ॥ 

জীবের জীবন আমি এই সংসারে, 
জনার্দন রূপে ভ্রমি চরাচরে, 

(তা কি জাননা, তা কি জানন।) 
(তোমরা তা! কি জানন1, তা কি জানন। ) 

নাচি” নাচি* যাচি সবারে নবনী । 

মনরূপ নধনী দ্বেমোরে এখনি ॥ 

€(যশোদার প্রবেশ । ) 
ব্ 

যশোদা। আর্য একি ! একি! নীলমণি | তুই এখানে এলি 

কেমন কোরে? হা রে ব্রজগোপীগণ ! তোদের এ কি 

ব্যাভার? তোরা রঙ্গ ক'রে, কাল আমাকে গেঃপাল 
দৌরাত্ম্য করেছে বলে বলতে গেছলি, আমি তাই ওকে 

ঘরে বেধে রেখে জল আনতে এসেছি; এরি মধ্যে তোর! 
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খুলে দিয়ে ননী দেব বলে ভুলিয়ে এনে এখানে নাচা” 

| চ্ছিস? ভ্যাল! কল্পা মেয়ে যা হোক ! 

১ম গোপিনী। যশোমতি ! তোমার বুঝি চোথের ভ্রম হয়েছে, 

তাই এমন কথা৷ বলছো! আমরা তোমার গোঁপালকে 

নিয়ে নাচাঁৰ কেন? এযে আমাদের হৃদয়ের ধন, জীব্- 

নের জীবন--কেন! কৃষ্ণ! তাই নির্জনে পেয়ে, হৃদয়ের 

মাঝে নাঁচাঁব কলে যতন কচ্চি; এ তোমার কচ নয়, 

এ আমাদের সাধের কুঞ্চ ! রঃ 

বশোদা। আচ্ছা, আমি ঘরে গিয়ে দেখি, যদি গোপালকে না 

পাই, তোদের জব্দ কর্ববো। 
[যশোদার প্রহ্থান। 

পট পরিবর্তন । 

মাখন-গৃহ | 

€বন্ধনীবহীয় কঙ্ ; যশোদীর প্রবেশ |) 

বশোদা। আখ্যা! এই বে আমার নীলমণি? আহা! বাছার 

কোম্ুন করে বেঁধেছি, কতই কষ্ট পেয়েছে! হায়! আম 

কি অভাগিনী ! সামান্ত নবনীর তরে আমার নীলমণিকে 

বেঁধেছি। (বন্ধন মোচন) আয় আয়, আয়রে বাপ 

, ছুখিনীর ধন, আমার কোলে আয়; একবার চাদমুখে 

মা বলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। আহা! 

আমি কত কঠোর ব্রত ক'রে তবে তোমাধনে কোলে 
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জা েহাডতরাঠ 

পেয়েছি ! ষাট যাটু ষেটের বাছা! আমি অভাগিনী, 
তোরে অঘতন করে বেঁধে রেখেছিলেন ! (কোলে লইয়া) 

মা গো মঙ্গলচণ্ডি! মা কাত্যায়নি! আমার গোপালকে 

রক্ষা কর; আর যেন আমার এমন ছুম্মতি না হয়। 
[ কৃষককে লইয়া! প্রস্থান । 

পট পরিবর্তন | 

টিবি 

বমুনা-পুলিন ৷ 

(কুক ও গোপিনীগণ-গোপালকে কোলে করিয়া! যশোদার প্রবেশ |) 

বশোদা। একি একি, তাইত! আশ্চর্য হলেম বে, এইত্ত 

গোপাল আমার কোলে রয়েছে, তবে আবার এরা 

নাচাচ্চে কাকে? গোকুলে কি আমার গোঁপলের হত 

আর একটা গোপাল আছে? আমিন্ত পুর্বে এমন কথ 

শুনিনি, জানিনি, দেখিওনি ! একি ! একি কোন দ্েব- 

তার মায়! আমরি মরি! ব্রজগোপিনীর। যাঁরে নাচাচ্চে, 

ঠিক ঘে আমার গোপালের মত। যাই যাই, একবার 

দুটিকে এক সঙ্গে দীড় করিয়ে পদখি। 
( তথাকরণ ও কৃক্দ্বয়ের এক হইয়! যাওন। ৯ 

ধর! একি হ'ল! কৈ গোপিনি! তোদের গোপাল 

কোথা গেল? এ যে আমার গোপাল রয়েছে দেখছি ] 

১ম গোঁপিনী। বা, বা, এ তোমার গোপাল বৈকি? এফে 

আমাদের মাথনলাল ! 
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বশোদা । তাইত! আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্চিনি ! 

৩র গোপিনী। মা গো! তোর গোপাল ত একস্থানে স্থির 

হয়ে থাকে না; যখন ষে প্রেম ও ভক্তিভরে ডাঁকে তখনি 

তার কাছে উপস্থিত হয়। তোর গোপাল এক হচ্ধে 

নানারূপে সংসারে লীলা করে। 

গীত । 

বশোদা। রাখ হে মুরারি রাখ রাখ হরি । 
যশোদা-জীবন, ওহে নরহরি, ॥ 

হেরি দ্বি-গোপালরূপ, ওহে বিশ্বরূপ । 

ভয়ে হৃদয় ব্যাকুল পরাণে মরি ॥ 

গোপালে লইয়ে কত পরমা, 
ঘটে নিতি নিতি দারুণ বিষাদ ; 

মিনতি হে বিধি সেধন! হে বাদ, 

রাখ গোপাঁলেরে, চরণে ধরি ॥ 
[ সকলের গ্রর্থাঙ্গ। 



চতুর্থ অঙ্ক। 

প্রথম দৃশ্য । 

বন। 

(রাখালবালকগণ ও ক |) 

বাঁলকগণ। গীত। 

দ্রারুণ নির্ধাঘে রাগে তপন তাপিত হ'ল । 

অরুণ নয়ন মেলি হুতাশন বরষিল ॥ 

দ্রহিল নগর বন, গ্রাম আর উপবন, 

বাপী কুপ তাড়াগের নীর করিল শোষণ 

জীবের বিনা জীবন, কেমনে রুহে জীবন, 

পিয়াসেতে নারায়ণ ক্ঠতালু শুকাইল ॥ 
মায়া-মরীচিক। হেরি, মগ ঘথা ধায় হরি, 

সারাবন টুঁড়ি ঢুঁড়ি, বেড়াইনু ঘুরি ফিরি, 

কোথাও ন! পেয়ে বারি রাখাল নিরাশ হ'ল ॥ 
কৃষ্ণা ওঃ বিষম বৌদ্রেরতেজে গা পুড়ে গেল, তৃষ্ণায় «প্রাণ যাঁয় ১ 

তাইত কোথায় জল পাঁব ভাই !1--র'স, আমি এই 

গাছের উপর উঠে দেখি কোন দিকে জল আছে। (বৃক্ষে 

আরোহণ করিস) ভাই! দেখতে পেয়েডি- দেখতে 
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পেয়েছি ; তোমর! উত্তরদিকে একটু এগিয়ে যাও দেখি, 
দিব্য জল পাবে। যতপার বসতরিদের জলপান করাওগে, 

আর আপনারাও পান করগে। আমি ভাই আর 

চলতে পারিনে” ততক্ষণ এই গাছতলায় একটু বসি, কিন্তু 
দেখে। ভাই ফিরে আসবার সময় আমার জন্য জল আনতে 

যেন ভূলোন! ; তৃষ্ণা আমি বড়ই কাতর হয়েছি। 
শ্রীদাম। ভাই কাঁনাই ! তোরে পিপাঁসায় কাতর দেখে আমা- 

দের প্রাণ যে আকুল হয়ে উঠলো। না ভাই তোরে 
এমন অবস্থায় রেখে আমরা কখনই' জল পান কর্তে 
বাবনা, তোরে আগে জল পাঁন না করিয়ে আমরা কেমন্ 

কোরে জল পান কর্কধেো ! আমরা'যখনি যাপান করি 

ভাল লাগলে তোর শ্রীমুখে আগে দিই; তুই তৃষ্ণাক্স 
কাতর হয়ে এখানে বসে থাকবি, আর আমরা কেমন 

ক'রে জল পান কর্ধবো বল দেখি ভাই? তুই ঘি এতই 
কাঁতর হয়ে থাকিন্, চলে যেতে না পারিস, আয় আমার 

কাধে ওঠ, আমি কীধে কোরে তোকে নিয়ে যাব, কিন্তু 

তোরে ফেলে কখন যেতে পার্বো না । 

গীত 

বালকগণ। ' নেচে নেচে ুতুহলে । 
_ জ্রল আনিতে চ* সকলে ॥ 

পিয়াসে বড় কাতর কানাই, 
আহা চলিতে শকতি নাই, 
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ছি রেও 

_ তোর! ক্ষণেকতরে দাড়া সবাই, 

লই ভাই কানায়ে কীধে তুলে ॥ 
সকলের প্রস্থান । 

দিতীয় দৃশ্য । 

সি তত 

নন্দালয়। 

যশোদা ও রোহিণী। 

যশোদা। দিদি! আমর মন কেন আজ এমন চঞ্চল হ'ল? 

প্রাণ কেন থেকে থেকে চমকে কেঁদে উঠছে, চারিদিক 

হ'তে যেন হাহাকারধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্চে; 

আমার মনে হচ্চে যেন কোন বহুমূল্য রতন হারিয়ে 

গেছে। একি! একি! আমার, গা কেপে উঠলো! 

কেন? তাইত ! এ আবার কি? ঘন ঘন ভূকম্পন হ'তে 
লাগল যে! শোন! এ্রশোন! দ্রিনছুপুরে শিবাগণ 

হাহারবে রোদন কচ্চে ' আকাশ হ'তে ধারাপাতের হ্যায় 

অবিরল ও কি পণ্ড়ছে? ওকি,পুষ্পবুষ্টি? না না-_রক্ত- 

বৃষ্টি! ও আবার কি ? বিছ্যুতৎশিখার হ্যায় জুলতে জলতে 
ও কি পড়ছে? উদ্কাপাত? আ'য1-দিনের বেলায় 

উক্কাপাঁত ! আজ একেবারে এত অমঙ্গল দর্শন হচ্চে 

কেন? দিদি! কিহবে,কি হবে? হায়! আজ বুঝি 

আমি আমার নীলমণিকে হারালেম! (পতন) 
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রোহিণী। তাইত তাইত! এত ছূর্লক্ষণ পূর্ববেত কখন একে- 

নন্দ 

বারে দেখিনি? এমন কেন হুল? আমারও প্রাণ যে 

আজ কেঁদে কেদে উঠছে; হায়! আজ আবার আমার 

রামও যে গোপালের সঙ্গে যারনি, তবে কি আমার 

গোগ.লের যথার্থ কোন অমঙ্গল ঘটলো ! কৈ যশোমতী 

কোথায়? .একি একি! এখানে পড়ে রয়েছে যে! 

আমি অন্তমনন্ক হয়ে এতক্ষণ দেখিনি ! যশোমতি ! ওঠ 
ওঠ! (বশোঁদাকে তুলিতে চেষ্টা) 

(নন্দ ও উপানন্দের প্রবেশ |) 

যশোমতি । যশোৌমতি! আমার গোপাল কোথায়? 

আমি গোরক্ষণ কার্ষ্যে নিযুক্ত ছিলেম, পথে নানা ছুলক্ষণ 

নিরীক্ষণ ক'রে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি গোপালকে এখানে 
দেখতে এলেম। একি একি! যশোমতী যে অচৈতগ্ঠ 

হয়ে ভূমে পড়ে রয়েছে, কাঁরণ কি? (রোহিণীর প্রতি ) 

দেবি! আমার গোপাল কোথায়? রাম কোথায়? 

বল বল, আমার প্রাণ বড় বিকল হয়েছে। 

রোহিদী। গোপরাজ ! রাম গৃহে আছে, কিন্তু_ 

নন্দ। কিন্তু কি ঃ বল বল গোপাল কোথান্ন? 

যশোঁদা॥ “(উখিত হইয়া) কৈ গোপাল! কোথা গেপোন ? 

দিদ্রি। দ্রিদি! গোঁপাল ব'লে কে ন! ডাঁকছিল? একি 

--একি ! গোপরাজ ! তুমি এখানে ? এর মধ্যে এসেছ ? 

কৈ? আমার গোপাল যে গোষ্ঠে গেছে, সেত এখন 

আসেনি ! বল বল, তুমি কি গোপালকে দেখেছ ? 

নন্দ। ঘযশোমতি ! চারিদিকে নানা ছুলক্ষণ দেখে প্রাণ আকুল 
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হয়েছিল বলে তাড়াতাড়ি গোপালকে দেখতে এয়েছি? 

হায়! আজ তুমি কি সর্বনাশ করেছ! কেন গোপালকে, 

গোষ্ঠে পাঠিয়ে দিয়েছ ? শুন্চি রাম নাঁকি গৃহে আছে, 
তবে কার হাতে প্রাণ-গোপালকে সপে দিয়ে তুমি 

নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ? 

যশোদা। গোপরাজ! নিশিশেষে আমি “যে দুঃস্বপ্র দেখে- 

নন্দ 

ছিলেম, তাতে কোন মতে আজ গোপালকে গোষ্টে 

পাঠাতেম না; কিন্তু কি কর্কো, ব্রজবালকেরা এসে 

নিস্তর কান্যুকাটা করতে লাগল, আমি অভাগিনী তাদের 

কথায় ভূলে গিয়ে নীলমণিকে তাদের সঙ্গে গোচারণে 

পাঠিয়ে দ্রিয়েছি। হায়! আমি স্বপ্প দেখেছিলেম, যেন 

নীলমণি আমার পাপ কালীদহে ঝাঁপ দিয়েছে! আমর! 

সকলে অস্থির হয়ে হাহাকার ক”রে ভূমে পড়ে কীাদছি! 

হায় গোপরাজ! স্বপ্নের কথা বুঝি এ হতভাগিনীর অপৃষ্ট- 

দৌষে সত্য হ'ল, এবার বুঝি আমার নীলমণিকে জন্মের 

মতন হাঁরালেম ! 
তাইত! কানাই কোন্ বনে বে গোচারণ কর্তে গেল 
কেমন ক'রে জানবে! ? হায় হায়! গভীরম্বভাব স্থির- 

বুদ্ধি হলধর তায় সঙ্গে যায়নি ; ,বুঝি বা অবসর পেয়ে খল 

ংসের দুষ্ট দূতগণ প্রমাদ পেড়েছে! যাইহোক, আর 
বিলম্ব কর! উচিত হয় না। সকলে মিলে বৃন্ববনের বনে 

বনে অন্বেষণ করিগে চল। ভাই উপানন্দ ! পাছে খজ- 
ছলালের কোন অমঙ্গল ঘটে, এই ভয়ে আমারা সাধের 
গোকুল পরিত্যাগ কোরে বৃন্দবনে এসে বাদ কলম 
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কিন্ত হতবিধি বুঝি এইখানে আমার কৃষ্ণনিধিকে হরে 
নেয়। 

উপানন্দ। যভারাজ ! চিস্তিত হবেন না, আপনার গোপাল 

সামান্য বালক নয় ;--পুতনাবধ, তৃণাবর্তবধ, যমলার্জুন- 
তঞ্জন ও শকট-ভঙ্গ প্রভৃতি অলৌকিক কার্য সকল অতি- 
শৈশবে সম্পাদন করেছে) দেবগণ সততই গোঁপালকে 
ধক্ষা করিয়াছেন। চলুন, গোপালের সেই ধ্বজবজঙ্কুশাদি 
চিত্রিত পদচিহ্ন লক্ষ্য ক'রে তার অনুসরণ করিগে। 

তবে সকলে এস) যাশামতি, তুমি এস, পুরবাঁসিনী, 

দেরও সঙ্গে লও) রোহিণী দেবি! যাঁও, সত্বর রামকে 

সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস; হলধর গোপালের সন্ধান বলে 

দিতে পার্ধে। 

লা নন্দ 

[ নকলেখ প্রহ্থান। 

তৃতীয় দৃশ্য । 

কালীদহ। 

'ব্রজবালকগণ। 

১ম বাঁলক।, হায়! কি হ'ল কি হ'ল? ভাই! কানাই কোথায় 
গেল? কানাই ! কানাই ! আমরা এই পাপ বিষজল পান 

ক'রে মরে গেছলেম, তুই ভাই কেন আমাদের বীঁচিন়্ে 
আপনার প্রাণ নষ্ট কল্লি! হায়, আমরা! এতনিষেধ কল্পলেম, 
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তবুও গুন্লিনি , পাপ কাঁলীক্ম নাগকে দমন কর্ভে বিষ- 
জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারালি। 

২য় ৰালক। ভাইরে! তুই যে আমাদের আঁশ! ভরসা, তুই যে 

আমাদের বুদ্ধি বল, তুই বে আমাদের মন প্রাণ, 
তো-বিনে থে আমর! এক মুহূর্ত বাচতে পার্বো না। 

৩র রালক। আমর! ম। বাপ ভাই ভগ্বীর চেয়েও যে তোরে 

ভালবাসি, তোরে সঙ্গী পেলে আমরা সংসার ভূলে যাই, 
যতক্ষণ তোরে না৷ দেখতে পাই, অস্থির হয়ে চারিদিকে 

*ছুটে বেড়াই । 

১ম বালক । কানাইরে ! মা ষশোদা আজ যে তোরে পাঠাতে 

চায়নি ভাই; আমরা কত কেঁদে কেটে তকে বুঝিয়ে 

সুঝিয়ে তার পায়ে পড়ে তোরে নিয়ে আমোদ কে 

কর্ভে গোচারণে এলেম $ হায়, তোরে হারিয়ে, তোরে 

ছেড়ে, কেমন ক'রে ঘরে ফিরে যাব? কেমন ক'রে 

তারে মুখ দেখাব? 

৩র বালক। রাঁখালরাঁজ ! আঁয় ভাই, আয়, আর, আর ছল- 
চাতুরী করিসনি ; লুকোচুরি ছেড়ে শীগ্গীর জল থেকে 
ওঠ ; তোর টাদনুখ দেখে সকলের প্রাণ জুড়াক! তুই 
যদি ভাই এখনি না উঠিস, তাহলে আমর তোর নাম 

স্মরণ কোরে তোর গুণ গাইন্তে গাইতে এই পাপ কালী- 
দহে ঝাপ দিয়ে প্রাণ পরিত্যাগ কর্বো। * 

(নন্দ, ঘশোদখ, বলরাম প্রভৃতিব প্রবেশ ) 

বশোঁদা। কৈ গোপরাজ কৈ গোপরাজ! কৈ! হেখাত 

ঙ 
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আমার গোপাল নাই? আয একি! ব্রজবালকের! সব 

... রোদন কচ্চে কেন? 

১ম বালক। (অন্য বালকের প্রতি ) কৈ ভাই, আমর! প্রাণ 

কানাইকেত এত ডাঁকলেম, তবুওত আমাদের কানাই 

জল থেকে উঠলে! না; তবে আর আমাদের প্রাণে 

প্রয়োজন কি? এস আমর এই পাপ কালীদহে ঝাপ 
দিয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করি। 

(সকলে কালীদহে ঝাপ দিতে উদ্যত) 

যশোদা। ,ওকি! বালকগণ সব জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্চে যে! 

যাও গোপরাজ ! শীগ্গির যাও; ওদের ধর, নিবারণ 

কর; কি হয়েছে জিজ্ঞাসা কর। 

( নন্দ, বলরাম প্রভৃতি কর্তৃক বালকগণকে নিবারণ ) 

নন্দ । বসগণ! কি হয়েছে? কি হয়েছে? তোরা জলে 

ঝাপ দ্িচ্চিন কেন? তোদের সঙ্গে আমার প্রাণ-গোপাল 

এসেছিল সে কোথ গেল? বল বল, তারে না দেখে 

আমার প্রাণ ধড় বিকল হয়েছে। 

শ্রীদাম। বলাইরে! ভাই, আজ আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। 

ভাই কানাই 'আমাদের সকলের প্রাণ বাচিয়ে দিয়ে, 

দুরন্ত কালী নাগকে দমন করবার জন্য পাপ কালীদহে 

ঝাঁপ দিয়েছে । 

যশোদা। হা বিধাত; ! তোমার মনে এই ছিল? (মুচ্ছ1) 
( মুচ্ছ্ঠাভঙ্গে গীত। ) 

নি্ধারণ কথ। শুনে ছদ্য় বিধার হ'ল। 

অভাঁগিনী অবশেষে নীলমণি হারাইল ॥ 
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কুম্বপন দ্রশনে, স্থির করেছিন্বু মনে, 
কৃষে পাঠীবনা বনে, সে কথ। কোথা রহিল ॥ 
কৃষ্ণ প্রাণের আধার, সে বিনে সব আধার, 

সবাকার শবাকার, হাহাকার শুনি রোল; 

থেকনা আর বিষজলে, আয়রে ত্বরামায়ের কোলে, 

টাদমুখে মা! ম। বলে তাপিত প্রাণ কর শীতল ॥ 
পুত 

বলরাম? সখ। সর সর সর, ব্রজ্রাজে ধর ধর 

চিতে ধৈরয ধর গোপ-গোপিনী ! 

গোপালের তরে মাগে। কেদোনা কেফোনা, 

শোকের সাগরে আর ডুবোন। ডুবোন। 

প্রাণ পরিহার আর কোরোনা কোরোন। 

ক্ষণতরে ঈরাড়াও মা নন্দরাণী; 
আমি গভীর শিঙ্গার সনে, রাখি চরাচরে সচেতনে, 

একবার ডেকে দেখি তোর কষ্চধনে-_- 

(শৃঙ্গধ্বনি ও নাগশির্ে কৃষ্ণের আবির্ভাব 1), 

হের নাগশিরে ফোলে নীলমণি ॥ 
নাগপত্ীদ্বয়ের উান ও গীত। 

নবীন-মেঘ-সন্নিভং সুনীল-কোমলচ্ছবিং 

সৃহাস-রঞ্জিতাধরং নমামি কুষ্ণসুন্দরং ॥ 
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ঘশোা-নন্দ-নন্দনং, সুরেজ্্-পাদ-বন্দনং 
তুবণ-্রত্ব-মণ্ডনং নমামি কৃষ্তসুন্দরং, 

ভবাদ্ধি-কর্ণ-ধারকং, ভবার্তি-নাশ-কাঁরকং, 
মুযুক্ষু-মুক্তি-দবায়কৎ নমামি কৃষ্ণসুন্দরং ॥ 

ৰ গীত । 

ব্রজবালকগণ। ধেস ঞ্েসরে কাঁনাই 1 

সবে মিলে হেসে হেসে নেচে নেচে ঘরে যাই ॥ 

এ দেখ সব গরুপ্তলি তোমার পানে চেয়ে, 
বাজাও বেণু, চলুক ধেন্ুঃ ঘরের দিকে ধেয়ে; 

ডুবলো। রবি, রাঙা ছবি, বেল। ত আর নাই ॥ 

চাদরের আলো, হাসলো ভাল, পুরব গগন, 

কালশশি হেরে খুসী, হ'ল মোদের মন £ 

একবার দীড়াও হেরি নয়ন ভরি, 

কানাই বলাই ছুটি ভাই । 
শাদায় কালো মিশবে ভাল, হেরে প্রাণ জুড়াই ॥ 

যবনিকা পতন । 



হরি-অন্বেষ্ণ। রি 
| পৌরাণিক নাট্যগীতি ] 

রয়েল বেঙ্গল থিয়াটারে অভিনীত - 

ঞুক্ত বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 

২০১ নং কর্ণওয়ালিদ্ ্্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইত্রেরী 

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত। 

কলিকাতা ৷ 

মং হক্সিমোহন বস্থুর লেন, নূতন কলিকাতা খগ্ডে 

ইধিহারীলাল দান দ্বার! ফুঁ্িত। 

১৩০১ । 

4100 107181280562, ] [ হুজ্য 1৭০ হয় আম! । 





860৮ 1,821] 01-119166. 
17, 7486 0//477 68855 94148 

04/68774. 
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উপহার । 

৬ 

পরম কল্যাণীয় 

শ্রীযুক্ত কুমার কাঁতিকচরণ রায়। 

ৃ 
£ 

্ 
? 
$ 
ঠ 
ি 

কল্যাণবর ! 

আপনার বংশ পরম্পরায়কে পরম্ভাগবত ও সঙ্গীতা- 

নুরাগী জানিয়! হরি-অন্বেষণ নামক ভক্তিরসাত্মক এই 

নাট্য-গীতিখানি আপনার কর.কমলে অর্পণ করিলাম । 

প্রীর্থনা, মঙগলাকাজ্ী ব্রাহ্মণের প্রীতি উপহার সাদরে গ্রহণ 

করেন। রঃ 

১৩০১ সাল আশীর্বাদক--- " 

১৫ই শ্রাবণ । শ্রীবিহারীলাল দেবশন্মা ৷, 

9 5৯:%35২35 5২3 ৯2 ২:38 5৯23 5৯৮8 ৩২3৬২ 5 ক 5২335২55২525 





নাট্যোল্লিখেত ব্যক্তিগণ । 

শ্রকৃঞণ। 
নারদ । 

শাগ্ডিল্য 
কাল্ক। 
শমীক 
গুরুমহাশ্রয় 

রামা * 

সদ! 

মাধা 

নিধে 
মন্তারাম 

শের আলি খ! 
বিশ্বমঙ্গল 
জয়পুরাধিপতি 

পুকুষগণ। 

জনৈক খষি। 
ই ব্যাধ। 
ত্র খধিপুত্র। 

পাঠশালার শিক্ষক । 

এ ছাত্রগণ। 

জনৈক বাঁবাজী। 
ধ্ পাঠান। 
প্র বনবাসী। 

জয়পুরের মহারাজ । 
ত্র মৃনত্রী। মন্ত্রী ৪ 

ব্যাধগণ, বুদ্ধ খধি, পুরোহিত, কীাকৃনি বেদিনীর পুত্রগণ, 

রাখালগণ, দ্বারবানগণ, ভৃত্যগণ, রক্ষিগণ ইত্যাদি। 

রাধিকা । 

কাকৃনি বেদিনী 
স্থমতি 

স্ত্রীগণ। 

কাল্্কা। ব্যাধের পত্ধী। 

ধধিপত্ী বা শমীকের মাতা। 

বেদিনীগণ, মীয়া, অগ্গরাগণ, বৃদ্ধ! ব্রজবাসিনী, বুদ্ধ। 

ব্রজবাসিনীর পুত্রবধূ, ব্রজবালাগণ, গোপিনীগণ ইত্যাদি। 





প্রথম দৃশ্য । 

নিষাদ্-পল্লী । 

( তীর কান্ট! লইক্স1 চতুর্দিক হইতে ব্যাগে 

গাইতে গাইতে প্রবেশ ।) 

গীত ॥ 

আক্কুটে সব আখেট খেলে, 
রোপটে বেড়াই বাদাড় পানে : 
ছাটার জোরে বাগাই বাগা, 
বাঁশীর শরে বন্ হুরিণে ॥ 

তীর কান্টায় মারি হাতী, 
খোৌঁচায় ভইস বরা'পাথি। 

€ ধরি ) সাত্নলায় পাখ. গহন বনে ॥ 
[ ব্যাধগণের গ্লাইতে গাইতে ও নৃত্য করিতে করিতে গ্রহ্থান। 



২ হরি-অন্বেষণ। [ প্রথম অঙ্ক । 
সস হররররররররররররহাররতররর ররর 

(মস্তকে পুটলি ও কক্ষে ঝুলি লইয়াবেদিনীশণের গাইতে 

গাইতে প্রবেশ ) 

গীত। 

সকলে । ওলো আয়লো আয়, 

হেসে ঢলে কাকৃনি বেদ্বিনি । 

রসের ব্যাসাদ শিকুস্ ঘি, 

সুখ পাবি ধনি ॥ 

প্রবে। মুই মুচকে হেসে মাত করি, 
দি-বে। মুই আখের ঠারে দেল্ হরি, 
তবে। খপূ্ক'রে ফিক আরাম করি, 

দিয়ে বুকে হাঁত বুলুনি ॥ 

প্র-বে। মোৌগার রারে সারে বা 

দিবে। মুই ঘুরয়ে দিই ঘুর্ঘুরে ঘা, 
ভ-বে। মারি রগ্ ঘেসে সব চোশি পোকা 

লাগিয়ে চাপুনি। 

প্র-বে। মুই ছুড়কোৌরে ঝট. টিট করি, 
দ্বিবে। মুই বার্টান্ রোগ সা'ত্তে পারি, 
ভবে । মুই ছুয়োরে দেই স্থুয়ো! করে, 

লাগিয়ে মনসা রসের ছিটুনি ॥ 



প্রথম দৃশ্ত ] হরি-অন্বেষণ। ৩ 

€(কাকৃনি বেদিশীর প্রবেশ । ) 

কবে । না বহিন্, হাঁমি বাবার লারব্যাক; মরদ্ডা বডি 

খোপিস্! তেনারে না বোলে গ্যালেক মোগারে 

মারব্যাক। 

প্র-বে। আচ্ছা তুই থাঁক। তোর নিকন্ম মরদ্ ঘরে বোশ্। 
গিল্বেক্, কুথাক্যে যাবেকৃ-নি, 'আঁর বোস্তা বোস্তা! 

তোদের চল্ব্যাক্ ক্যামনে? চল্লো--চল্ ! হামরা 

* চাল্ লুন্ ত্যালের জোগাড় কর্কে আসি। 

[ কাকৃনি বেদিনী ব্যতীভ নকলের প্রস্থান । 

(কাকৃনি বেদিনীর পুক্রগণের প্রবেশ ও কাকৃনির 

অচল ধরিয়া! গীত। ) 

পুগণ। মাগো খেবিয়ে দেনা, 

নুন্-টাক নায় কেলের ভিজেন্ ভাঁত্ ক'টা । 
কাবে। (রসনা ) শিজছে চুলোয় 

ডাগর তোলোয় কট মেটো। চাল. আঁট! ॥ 
পুগণ। ভূকোয় শুকোয় আতড়ি যোগার, 

নেংচে পৌঁড়চে ল্যাং গোটা |: 
কা-বে। ঝট কর্যা বাপ ঝোড়, ঝুড়্যা আন্, 

তাজা শালের পাত কাটা, 



৪ হরি-অন্বেষণ।। [ প্রথম অস্ক। 

পুগণ।  জিব্যে রস লেইকো মোট্যা, 
মুখের কসে মাগে। ফেকো! বাটে । 
লাকের গাড়ায় আগুন ছোটে, 

দিশে হারা চোঁক. ছুটা ॥ 
কা-বে। বেনিয়েচি আজ. নাটি শাগে জাটি ব্যাং, 

পগার শোলের ঝোল । 

কেয়োঘ ছায়ের চচ্চড়ি, 

হই গির্গিট্যার অন্বল, 
তোরা সাপ্টে স্ুপ্টে সাঁট্বি সবে, 

করুন্ কেণে গোগুগোল। 
(ওই ) এস্চে মর নেহাল তু, 

হাতে ওয়ার কি ওট] ॥ 

(একটা বৃহৎ মর্প-হস্তে কাল্কণ ব্যাধের প্রবেশ) 

কা-ব্যাধঘ। লেলে মাকৃড়ি! তোহার হাড়ার মদ্দি এই মু 
ছেঁড়া ভাড়া সাপটা গুজড়্যা ধর্। ঝুরোর গাদান়্ 

লৌ মিস্যা মজাদার চিজ বোন্ব্যাক্। 
বং-বে। হামার মাথা বোনব্যাকৃ! চুলা মুয়া! ওলাউটি ! 

তুই গ্যাছলি কুথাকে বোল্? ছাবাল্ গুলা_আঁতের 
জ্লনিতে ঝে ছট্ ফট্াইবের্ লাগছে ! মাগ্রেড়ো ! 
কেবল্ বাকুল্কে বুস্যা বুস্যা কুড়্যাপাথ্যর লুস্- 

ব্যাক, আর রংয়ের চিপটানিতে হামার হাঁড়ি 



প্রথম দৃশ্ঠ ] হরি-অন্বেষণ। ৫ 
উট উউউউিউউউিউউিটসিউসিউউিউ সি 

জালাইব্যাক। পুড়ে! গতর নাড়ে বাদাড়কে 

যাবেক্নি। বলি, বুস্যা বুস্য! চল্ব্যাকক ক্যাম্নেরে 

পারা? 

কা-ব্যাব। মেইবি ঝল্ছি কাকৃনি! তোগারে হামি বডি 

ভালবাসি! তুই চখের আব্ডাল্ হু'লে পরাণডা 
হিকৎ ফিকৎ কুর্যা, তেই হামি, (তাহারে ফ্যালা'ষে 

বাদাড়কে যাইনে। তু হামায় বিষ লয়ানে দেখুস-__ 

থালি খালি বোকুস.! থেখোন্.গোসা কোরা॥ তু হামার 
পর্ ঝীকরাণি ঝাড়,স, তোহার্ বড্ডি লাজ্জত, বাড়ে ! 

চেহারা দেখ্বের্ বেস, লাগে ! তেই হামি তোহারে 
রাগায়ে দেই। 

কাঁবে। নিববহশ্যা! হামি তোগার ঘুগ্যি লই বটি? তেই 
ঠাট্টা কর্বের লাগ্চুদ? র-র! এখুনি ছ্যাচান্ 

দিচ্চি! (কাল্কাকে মারিতে অগ্রসর ) 

কা-ব্যাধ। হারে--র--র-র-র 1 থাম্ থাম! হুই, ও 

বাগ্কে সাজে গুজে কারা 'এস্চে দ্যাখ! খুঁড়ি 

মাককাল! কাকৃনি! তু ঝদি সাজুস্, তোগার্ কাছে 

বন্বিবি ঝক্মার্ব্যাকৃ। 

কাবে। হাঁ, তু হামায়, জে হালে রাথ্চুস হামি সাঁজ- 
বোক্ বইকিরে বিদ্ধুট্য ! &সরোদনে ) কুট্যার হাতে 

প'ড়া! প্যাটের ভাতে আজির্, হাম্সি সাঙ্গবেক 

কিন্্কে হে পারা? 

কা-ব্যাধ। হামি কাল্ বেছাঁণে শিকার থেল্তে যাবো, 

তোহার লেগে রং বেরংয়ের,. পাখমেরে আন্বোক । 



ডু হরি-অন্বেষণ। [ প্রথম অঙ্ক। 

এখন চল্ চল্! তেনারা-ইখান্কে এস্চে ! আগ. 
বাড়ায়্য। খাতির্ ক'ৰ্যা লিয়াস্বি চল্ ! 

[ সকলের প্রস্থান ? 

( কাল্্ক] ব্যাধ ও কাকৃনি বেদিনীর সহিত মাদোল্ বাজাইয়। 
ব্যাধগণ ও বেদিনীগণের প্রবেশ । ) 

গীত। 

হো হে হো৷ ফুর্তি ক'র্যা, 
ফি'র্যা ঘু'র্যা করনা ভামা ভোল, 
গুড় গুড়ংগুড় দড়াম্ দড়াম্, 

বাজান! মাদোল_॥ 
টেবো। গালি উচ কপালি, 

ধেয়ে আয়লো খেঁদ্বি শালি। 
ঠ্যাং তুল্যা লাচ্ খুি বিঘি, 

করিসল্যাকো। গোগডগোল॥ 

(গুড় গুড় গুড়. দড়াম্ দড়াম্ 
ধাজানা মাদোল) 

ঠসক. ঠমক. কু'র্যা থাকি, 
চিতিয়ে পড়না পুড়ার মুখি। 

পাবি রং বেরংয়ের ভাল পাখি, 

ঝট. পালধ. ছিড়্য। খোঁপায় তোল. ॥ 

(আরে বট. ক'রে লে, আরে বট, কঃরে লে!) 

গুড় গুড় গুড়, দ্রড়াম্ দড়াম বাজন। মারদদোল..॥ 

[নৃত্য গীত করিতে করিতে নকলের প্রস্থ ন। 



দ্বিতীয় দৃশ্ত ] হরি-অন্বেষণ। ণ 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

তির 

আশ্রম প্রদেশ। 

(দুরে বটবৃক্ষ মূলে ধ্যানস্থ শাগিল্য বি উপবি্ট।) 

কাল্কা? (স্বগতঃ) উ-হু-হু-হ ! জান্ হায়রান হয়্যা গ্যাচ্ছ্যা। 

: জান্ হাযরান্ হু'র্যা গ্যাচ্ছ্যা ! স্ুয্যি মামার তাপের 
চোটে পরাণ ছট্দটায়্য। গ্যাছে। পিয়াসে টাক্রায় 
জিব্যটা লাগি গ্যাছে, ঠোঁট ছুটায় ধুলা বাট্চ্যেক্, 

ভোর্ দিন্ বাদাড় রপটালাম, একডাও শীকার 

মিল্লেকৃনি, এখন কি কু"র্যা বাকুল্ক মাকৃড়ির সেমনে 

সু দেখাই ! মুই বড়াই "র্যা, বল্ছ্যালাঘ, ঝে তেনারে 

হর্কিছামের পাঁখের পালখে সাজুইবোক্। তা কুই? 

এক্ডাও পাখতে। মিল্লেক্ নি! (চতুর্দিক নিরী- 
ক্ষণ করিয়া) হুই, বড় গাছের মগ্ডালে এক্ডা মধুর 

রইছেক নি ! সাতনলাডা বাগায়ে তল্্কে গ্যায়ে 

ওডারে ধর্বের পারি কি নাগ্ভাখি! তা হোলেও 

জান্বোক্ যাবার বেরে খাবার মাচ মিল্নেক্ » নইলে 
কাঁকনি শালী মোগায় আর এন্ভে। রেঞ্খবেক নি। 

কাল্টি কালিপারা মাথাডা কড় দড়িয়্যা চিবায়্য। মারি 
দিব্যাক। ঝাই, আর গহরি করবো নি। 
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( একাগ্রচিত্তে পক্ষী প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ গমন ও'এক পার্স 
হইতে একটী ব্যাস্ত ও অপরপার্খ হইতে এক্টী অজাগর-নপ ব্যাধকে 

লক্ষ্য করিয়! প্রবেশ ও কাল্ক ব্যাধকে আক্রমণ কদ্ধিতে 

অগ্রনর ; কালক] ব্যাধ ভয্নে পদ শ্থলিত হইয়1 শাতিল্য 

ঝধির গাত্রে পতন ও পুনরুথান |) 

শা-খধি। (সক্রোধে) রে রে! অম্পর্শার চণ্ডান! তুই 
পদম্পর্শে আমার ধ্যান ভঙ্গ ক'রেও ভ্রক্ষেপ ক"”চ্চিস্ 

না? আজ- আমার কোপানল্ হ'তে তোর আর 

কোন ক্রমেই নিস্তার নাই! একি! তাই তো! 
তবুও যে পাপাত্মা নিশ্চিন্ত চিন্তে দণ্ডীয়মান্ রইলো? 

(সর্প ও ব্যান্ত্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়! ) অহে! 

অহো ! একি ভয়ানক বিভীধিক1! একপার্খে এক্টী 

প্রকাণ্ড শার্দল্ করাল্ বদন ব্যাদান ক'রে ছুর'- 

আ্ীকে লক্ষ্য কণচ্চে! অপর পার্থে একটি সুদীর্ঘ 
অজগর লেলিহমান্ জিহ্বা লক্ লক ক'রে মুর্খকে 

আক্রমণের উদ্যোগ ক'চ্চে, তথাপি এ কিছুতে 

ভ্রক্ষেপ না ক'রে অটল্ ভাঁবে-_এক দৃষ্টে আপন্ লক্ষ্য 
দ্রব্য দর্শন কণচ্চে। কি আশ্চর্য্য ! এই ক্রুর-কর্মা নিষুর 

ব্যাধ তমোগুণাবলম্বী হ'য়েও চিত্তসংঘমে অতীতের 

বতিদিগকেও পরাজিত ক'রেছে। চিত্ত সংঘমই মহা- 

যোৌগ.। অব্যবস্থচিত্ত যোগিগণ কোটিকল্প কাল তপদ্য! 

ক'রে যানা করতে পারে, নিবিষ্টচিত্ত সংযমী পুরুষ 

ত। অনায়াসে অন্নকালে সাধন ক'ত্তে ক্ষমবান হয়। 

নিষাদ্দ!' তোর একা গ্রচিস্ততা আজ আমায় মহান্ 
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শিক্ষা প্রদান ক'ল্পে। আজ. জানলেম্ যে, তোর্ মত 

মনকে স্থির না] কণ্্তে পাশল্লে তগবান শ্রীহরির দর্শন, 

পাওয়া যায় না। হরি! দীনবন্ধু ! দয়াময় ! তোমার 

অপরিসীম দয়ার ইয়ত্ত। কণ্ভে কে পারে ! তুমি বিহগ- 
কুলের কঠে মধুব হরিনাম দি'য়ে--সংসারকে মাতাও, 
কিন্তু অবোধ বিহঙ্গমম সে হরিনামের মন্দ বুঝতে 

পারে না। এই নির্ষোধ কিরাতও সেইরূপ অনবগত 
»হয়েও আজ. সাধু জনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত । 

* স্ু-উচ্চ গ্রগন-বিহারি শকুনিরও স্থির লক্ষ । কিন্ত 

পৃতিগন্ধযুক্ত মাংদরাশিতে তাহার লক্ষ্য পন্রিচালিত 

ব'লে; লোকে তারে আদর করে না। ক্ষুদ্র চাতকের 

নবজলধরের প্রতি স্থিরদৃষ্টি দেখে, লোকে তাহারি 
অনুকরণ করে থাকে । যাই হক, যখন, এই 

কিরাত আমায় মনোযোগ শিক্ষা দিলে, তখন আমিও 

একে জ্ঞানযোগ প্রদান ক'রে ৷ (শার্দুল ও 

সর্পের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়।) দূরম্ অপসর 
বুক গচ্ছ গচ্ছ মহন্ অহিন্। 

[ব্যাপ্র ও স্পের প্রস্থান । 

শাপমি। (কাল্কা ব্যাধকে স্পর্শ করিয়া) রে-€র-_পাষও 

নিষাঁদ! তোর এতদূর স্পর্ধা! অমুশ্রমবাসীকে 

পীড়া দিতে প্রবৃত্ত হ'দ্? অশুচি দেহে ধ্যান-নিরত 
্রাহ্মণকে পদ প্রহার করিস্? তুই কি জানিস্নাযে 
্রহ্ম-কোপানলে ষাট হাজার সগর. সন্তান ভন্মীভূত 

হ'য়েছে ?-_ছাপান্নকোটী যছ্ুবংশ ধ্বংশ হ'য়েছে? 
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কা-ব্যাধ। আয।! বাস! কিকুর্চিরে! কি কুর্চি! এইবের্ 
গেলাম! মলাম্! আর বাঁচবোকৃনি! নিগঘাৎ 

নিব্বংশ হ'লাম। লা জেনে গোখুরা সাপের ল্যাজ 

মীড়াইছি। ওঃ_-ওঃ-বিষ্যার জালায় জবোল্য। মলাম্ ! 

ঠাকুর! ক্ষ্যামা দও ক্ষ্যান। দাও ! মোগারে বেঁচিন্ে 

কেন! লফর কু'র্য। রাখ । (শাণ্ডিল্য খষির পদে পতন )। 

শাঁঁখবি। ন্রাধম ! আশ্রমবাসীদের প্রতি অত্যাচার কণ্তে 

তোরে কে প্রবৃত্তি দিয়েছিল ? 

কা-ব্যাধ।, আর কে দিবেক্ গুর্ঠই! যম্রাঁযম্রা ! মগানে 

' নিকেশ, ক'র্বের ল্যা'গে এই মত্লব্ দ্যাঁছে। দই 
গুক্ুই ! মুই তোহার লফর আছি,'মোয় একেবারে 

থাক্ কুরুস্নি ! হেই ভোহার গোড় পাখ্ডালাম, আর 

ছাড়বোক্নি ! তু মোর মারি ফ্যাল্ স্যাও কবুল্। 

গুস্ই ! তুঝদি না গুষ! ক”রুস মুই ঠিক কথা বুলি। 
শাখষি। হতভাগ্য ! কি বল্বি বল্! 

কাব্যাধ। গুঙ্গুই! মোঁগার এইহাল হই ছুর্জাল্ মাগিনের 

€ 

পাল্লায় পুড়া হইছাক্, কাল আত্তির্যা স্যা সাজবের 

ল্যাগে বড্ড কাদা কাটি কর্ছ্যালো ! তেনারে 

পঁখের পালোকে সাজাইবোক্ বুল্যা ভর্ক্যা প:ক্ 

মারবার বারাইছ্যালাম। বারা'লে হোবিক কি! 

গোয়াডার বরাততোকেউ ঘুচাইবের লারবোক্ ; সাতে 
কু'র্যা বরাত হামাগরে যম্রার্ মুয়ে লিয়ে ফ্যাল্লেক্। 

শা-খবি। (স্বগতঃ ) মায়িক জীন নিঃসঙ্গ হয়েও আসঙগ-লিগ্মার 
বশবর্তী হেতু নিয়ত এ প্রকার প্রমাদে পতিত হ'য়ে 
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না-ব্যাঁধ 

জীবনকে শঞ্চটে নিপাতিত করে। (প্রকাশ্যে) মূর্খ, 

তুই তোর স্ত্রীকে সন্তষ্ট কণ্ভে গিয়ে এখুনি যে আপ-. 
নার প্রাণ হারিয়েছিলি! এই ময়ূরের প্রতি তোর 

এমনি মন:সংযোগ হয়েছিল যে একদিক হতে 
একটা ভয়ানক ব্যান ও অপর দিক হ'তে একটা 

অজগর সর্প তোকে বিনাশ করবার ,উদ্যোগ ক'চ্ছিল 

তা৷ তুই লক্ষ্য করিস্নি। ভাগ্যক্রমে যাই তুই আমার 
ক্রোড়ে পোড়ে গেছলি, তাই জামার ধ্যান উ্ন হও- 
যার তোর প্রাণ রক্ষা হ'ল। ওই দ্যাখ, নির্ষোধ ! 

যদিও আমি তাদের নিবারণ ক'রে দূরে তাড়িয়ে 

দিয়েছি, তবুও তার! লালস! হেতু এখনে তোর প্রতি 

লক্ষ্য ক'চ্চে। 

| ইস্! উর্যাব্বাস্! মুণ্ডই! এযে কেঁদো বাঘ! 
আযাকৃই থাবায় মোঁগায় নিকেস্ কুরতোক্। আর 

হই সাপার ঝ্যে গতগ্ন! এক নিশ্বাসে একডা হাতী 
গিলবের পারেক্। তু ঠাকুর তো মোগার পারণডা 

বড্ডি বেঁচিয়ে দিছুস! পরলাম্ গুস্ুই, পরলাম্। 
তোগার গোড়ে কোট কোট পরলাম । আজ হোত্য 

হামি তোগার ক্যান লফর হল্যাম। আবু তোগার 

নগ ছাঁড়বোকৃনি। বোল্ বোল্! আযাখন্ তোগার 

কি কাম্ কুর্ত্যা হব্যাক্? | 
শা-খধে। বাপুরে ! তুই তোর স্ত্রীপুত্রের জন্য সর্বদা ব্যস্ত, 

কা-ব্যাঁধ 

কেমন ক'রে আমার কাজ কার্ষি ডিএ, 

। কিস্যার ডিমের ইন্তিরি? কিন্যার ডিমের ছাবাল্? 
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তেনাগার লাগি হামিতো৷ পরাণডা হারাইছ্যালাম ! 

মুল্যা মোগার হোদিস্ ক্যা নিতোক্ বল্? রাতদিন 

বাঘের মুক্্যা সাপের মুয়্যান্, ফ্যারে রোদে রোপে 

খোরাকের্নি জোগাড় কুর্যা দ্যাই তেই তেনানা 

মোগার কদর্ কুর্যাকৃ। ঝদি বাকুল্ক্যা আযাক্টুকু ঝুদি 
অমনি নিষঝাভি দ্যার, গুজুনির চটে বার হবার পথ 

পাইনেক্। গুন্ুই। তু মোগার্ পরাণ দ্যাছ্স্। 

হামি তোগার স্যাবা লিবেক। বোল্ কি কুর্ত্যা 

হব্যাকৃ? 

1-খধষি। বৎস! তুই যদি একান্তই আমার কাজ কণর্তে 
স্বীকার পাচ্ছি! আমি বুড় মানুয় খধি-তপন্বী, 
আমার এমন কি কাজ আছে? তবে (ছল-ছল- 

নয়নে) আমার একটী মাত্র ছেলে তাকে আনি 

প্রাণের চেয়েও ভালবাসি, আহা, সে আমার সকল 

গুণের আঁধার, আমার ইহকাল-পরকাঁলের সম্বল, 

দরিদ্রের নিবি-_অন্ধের যষ্টিনয়নের মণি। আহা! তাঁর 

এমনি রূপ যে, ঘে তারে একবার দেখে সে অম্নি 

সকল ভূলে, সকল ছেড়ে তার অন্ুগত--তার বশীভূত 

হঝে পড়ে ; কিন্ত, তার একটা বড় দৌষ, ভারী চঞ্চল ; 

এক জায়গাম্ম 'কখনও স্থির হুক্ে থাকৃতে পারে না। 
বাছা আমার এম্নি মায়াবী-এম্নি তাঁর দয়ার 

শরীর--যে একমনে কেঁদে কেদে তাকে ডাকে, সে 
অম্নি তার কাছে ছুটে বায়, গিয়ে তার চক্ষের জল 

মুছি'য়ে দিয়ে তাকে সাত্বনা করে ; এমন কি? তার 



দ্বিতীয় দৃষ্ত ] হরি-অন্বেষণ। ২৫ 
সস সারার 

পাঠশালে যেতে বড় ভয় হ'ত, যাবার সময় রোজ 
কান্নাকাটী ক'র্তো,--আমার জীড়াতে ব'ল্তও 
আমি এ+কে সাস্তনা করবার জন্য স্তোক দিয়ে তখন 

ব'লেছিলেম্, ভয় কি বাপ্! বনে যে তোর মধু- 

সদন দাদা আছেন তুই উচ্চৈম্বরে একমন 
কেদে কে'দে তারে ডাকিস্, তিনি*তোকে দাড়াবেন । 

বোঁধ হয়, শমীক আমার সেই অবধি রোজ রোজ 

তাই করে। হক্ব তো, কোন সাধু এর কাগ্না শুনে 
দয়! ক'রে এসে দাড়ান। এই বালক তীক্েই মধুস্থদন 
দাদা ব'লে ঠাউরেছে। কাঁল যদি সেই সাধুটী 

শমীকের আবদার শু'নে একে দই দিতে স্বীকার 
করেন, তা হ'লেই রক্ষা! নইলে শমীকের আমার 

বড় ছুঃখ হবে! হে ভগবান! ছুখিনীর প্রতি দঘা 

ক'রে তুমি এই বর দাও-_কাল আমার শমীক বেন 
তার মধুসহ্দন দাদার দেখা পায়। 

€ শমীকের পার্থে স্মৃতির শয়ন ও নিশ্রা।) 

দ্বিতীয় দৃশ্য | 

পাঠশালা । 

€বেত্র হস্তে গুরু মহাশয়ের প্রবেশ ।) 

গুরু-ম | কোথা, রামা! নিধে ! সদা মাধা! ব্রাঙ্গণ 

ভোজনের সামগ্রী সব এসেছে তো? 
৩ 



২৬ হরি-অন্বেষণ। [ দ্বিতীয় অঙ্ক 
শ্ 

(রাম, নদ, মাধ] ও নিধে প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রবেশ |) 

রাঁমা। হ্যা, গুরুমশাই, সব এসেছে, কেবল এখনও দই এসে 
পৌছয়নি। দই এলেই আপনি ব্রাহ্মণদের বসিয়ে 
দিতে পার্তেন। 

গুরু-ম। তাই-তো-রে ! বেল! যে ঢের হ,য়েছে। ব্রাঙ্গণেরা 

ব্যস্ত হয়েছেন, আর বিলম্ব করা ভাল দেখায় ন। 
(সদার প্রতি ) দইয়ের ভার কে নিয়েছিল রে 2 

সদা। আজ্জে, গুরুমশাই, আপনি যে শমীকের উপর দই 

দ্রে*বার ভার দিয়েছেন ! 

গুরু-ম। আর্য! শমীকের উপর আমি দইয়ের ভার দিয়ে- 

ছিলেম ? কি সর্বনাশ ! সেবে, দীন-ছঃখী ! তার 

ম যে, ভিক্ষা ক'রে এনে তারে খাওয়ায় ! হার, হায়, 

হায়! আমি অনবধানতায় অপাত্রে গুরুভার দিয়ে 

বড় কুকর্ম করি”ছি, আজ দেখুচি ক্ষুধিত ব্রাহ্মণদের 

কোপানলে আমায় দদ্ধ হতে হবে। দেখ. দেখ! 

শমীক কোথা, দেখ! তাকে শীঘ্র ডাকৃ। 

সাধা। গুরুমশাই ! শমীক তো এখনও এখানে আসে-নি ! 

বোধ হয়, তার ছুঃখিনী মা দই দিতে পার্বেনা ব'লে 
তারে এখানে আস্তে দেয় নাই। 

গুক-ম। তবেই গেছি! পিতৃ-শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি আমারও 

শ্রাদ্ধ হয় রে! কেন মরতে আমি শিশুর কথার 

বিশ্বাস করেছিলাম, এখন এই মধ্যাহ্কে সমাগত 

ব্রাহ্মণদের কি বোঁলেই বা অপেক্ষা করাই ? গোপপলী 

বহুদুর, তাতে এমন স্ময় কি আর দই পাওয়া যাবে? 



তীয় দৃশ্ঠ ] হরি-অন্বেষণ। ২৭ 

আজ আমার সকল দিকেই বিভ্রাট দেখচি। আজ 
নিশ্চয় আমার ত্রহ্গশীপে মৃত্যু হবে । 

মাধা। গুরুমশাই! ভয় ন্গই, আপনি ভাবিত হবেন না; 

ওই, শমীক দইয়ের ভাঁড় হাতে এই দিকে আস্চে। 
'বোধ হয়, কোন গতিকে দইয়ের জোগ্ড ক'রে 

থাক্বে। 

(ছোট দইয়ের ভাঁড় হস্তে শমীকের প্রবেশ ) 

গুরু-ম। যা যথার্থ; ওর মুখখানি হাসি হাসি দেখে আমার 

“তাই বোধ হ'চ্চে। (শমীকের নিকট অগ্রসর হই! ) 

হ্যারে শমীক ! ব্যাপার খানা কি বল দেখি 7 বেলে! 

প্রার আড়াই প্রহর হ'ল, ব্রাহ্মণের সব অস্থির হ'য়ে 

পড়েছেন, এখনও তোর দই আস্ছে না কেন? 
শমীক |. আজ্জে গুর-মশাই এই যে এনেছি! 

শুরু-ম। কি দুরন্ত অনাবিষ্ট বাঁণক ! আমার সর্ধনীশ ক'রে 
আবার পরিহাস ক'র্ছিস ? (বেক্রাঘথাৎ।) 

শমীক। (সরোদনে ) গুর্-মশাই ! অকারণ বেত্রাঘাতে কেন 

আমায় ক্লেশ দিচ্চেন! আমি আপনার সাঁহত পরিহাস 

ক'চ্চি না। আমার মধুস্থদন দাদা, আমি ছেলে মানুষ 

ব'লে, এই ছোট দইয়ের ভাড় এদয়েছেন, আর বলে- 

ছেন তোমার গুর্£মশাইকে এই দই দ্রিয়েটবোলো যে, 

ফুরু'লেই আবার পাবে । 
গুরু-ম | (স্বগতঃ) দূর তোর্ মধুহ্দন দাদ! অবোঁধ বালক 

দইয়ের জন্ত মার কাছে খুব কেঁদেছিল, ওর্ মা হুঃখিনী। 
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দই কোথায় পাবে ! মে'গে পে'তে কা'রও কাছে এই 

ভীড়টা চেয়ে এনে এরে ওই কথা ব'লে ভুলিয়ে 

পাঠিয়ে দিয়েছে । তা, এর অপরাধ কি? আমারই 

মুর্খতা,--আমি জেনে শুনে এই শিশুর উপর কেন 
এমন গুরু তার দিয়েছিলেম ? হাম্। এখন কি হবে! 

কিকরি5 ক্ষুধাতুর ব্রাহ্গণগণ নিমন্ত্রিত হ'য়ে মধ্যাহ্নে 

এ হতভাঁগ্যের গৃহে আগমন ক'রেছেন, কি ব'লে 

এখন তাদের নিরম্ত করি? কোন্ মুখে তাদের বা 

বিমুখ করি? হা ভগবান! এ ঘোর বিপদ হ'তে 

. কেমন ক'রে পরিত্রাণ পাব ! 

শমীক। গুর্-মশাই ! আপনি ভাবছেন কেন? চিন্তার কোন 

কারণ নাই, মধুশ্দন দাদার কথ। কখনই মিথ্যা হবার 
নয়। তার প্রসাদে কিছুরই অভাব থাকে না! ভাল, 

একবার দই খরচ ক'রে দেখুনই না! তিনি এখনই 
আবার দেওবন। 

রাষা। গুরুমশাই ! শমীক অতি শাস্ত-শিষ্ট ;-ন্বভাবও বড় 

ভাল; খেল্তে খেল্তে কখনও মিথ্যা কথা কয়না 

আপনি কোন সন্দেহ না ক'রে স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণ ভোজনের 

উদ্যোগ ক'রে দন। শমীক-প্রদত্ত দই অস্ততঃ একজন 
ব্রাঙ্ষণের পাতে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখুন, যদি 

নিতান্তই আর দই না আসে, তবে আব, কাঠাল, 
কল! ও মিষ্টান্ন যথেষ্ট আহরিত আছে, তাই দিয়েই 

ব্রাহ্মণদের পরিতু করবেন । 



দ্বিতীয় দৃশ্ত ] হরি-অন্বেষণ । ২৯, 

গুরু-ম। বেস্ কথা বলেছে রাম! তবে তোমরা সকলে 

ব্রাহ্মণ ভোজন করা'বে চল। এস, শমীক, তুমিও* 
দই নিয়ে এস। দেখ বো,--ফুরুলে তোমার মধুসুদন্ 

দাদা কেমন আবার দই দ্যান্। 
শমীক। আজ্ঞে আপনারা ব্রাঙ্গণ ঠাকুরদের় ভোজন. করা'তে 

যান, আমি ততক্ষণ আমার মধুস্দন দাঁদাকে ডে'কে 
দই আন্তে বলি। 

গুরু-ম।* আচ্ছা বস! এ বেস্ কথা! তুমি তাই কর। 
- আয়-রে & তোরা আমার সঙ্গে আয়। 

[ শমীক ব্যতীত নকলের প্রহ্থান। 

(দীড়াইয়! ছুই হস্ত যোড় করিনা শমীকের গীভ। ) 

কোথা, দাদা মধুহ্ঘন । 

দ্বধধিল'য়ে এস হে এখন ॥ 

গুরুভার দিয়ে, গুরু মোর মাথে, 

পড়েছেন ঘোর পরমার্ধে ; 

দা, তরাও তুর! ধরি পদে 3 

ঞ্েনে করাও ব্রাক্ষণ €ভাজন ॥ 

গুরু রাগে মোরে-দবিচ্ছেন্ গালি," 
(হেসে ) সাখিরাও দেয় করতালি; 

( আমার ) ভরস। তোমার চরণ খালি-- 

এসে কর.লজ্জ্র। নিবারণ ॥ . 
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(শ্রৃফের গাইতে গাইতে প্রবেশ ।) 

কোলে আয়, আয়, আয়, ওরে যাছুমণি। 
আমি মি তোর চাদ-বদন-খানি ॥ 
ছি, ছি, গুরু অতি-নিঘয়-হৃদয়, 
মেরেছে তোর কোমল গায়; 

বড় ব্যথা বেজেছে আমায়__- 

আকুল হ'ল মহাপ্রাণী ॥ 

€ভ্রুতপদে রামার প্রষেশ ) 

রামা। শমীক ! শমীক ! আয়, আয়, ভাই, দৌড়ে দেখবি 
আঁয়,--কি মজা! হ'য়েছে! তোর সেই ছোট ভীড়টির 
দ্ইয়ে সমস্ত ধ্রাঙ্মণ ভোজনের কুলাঁন হ'ল, তবু৪ 

তোর ভীড়টি যেমনকে তেম্নি দইয়ে পূর্ণ র'য়েছে। 

গুর্মশাই, 'ব্রাহ্মণেরা, সকলেই দেখে আশ্চর্য হ'য়েছে ! 
তার। ভোর কাছে-স্তোর মধুস্দন দাদীকে দেখ- 

বেন বলে সকলে ছুটে আস্চেন। 
শনীক। সরি আমার মধুস্দন দাদ৷ ! 
প্ামা। কই, ভাই, ই? আমিতো দেখতে পাচ্ছি নি? 

(গুরুমহাশয, সদা, মাধ! ও নিধে প্রতি ছাত্রগণের প্রবেশ ।) 

গুরুম। শমীক রে! শমীক রে! আমি তোরে অকারণে 

' লাঞ্চনা করে বড় কুকর্ম করিছি! বাপ! তুই 
এ বুদ্ধ, ব্রাঙ্গণের কোন অপরাধ নিস্নি! আহা! 
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শমীক। 

গুরু-ন। 

শনীক । 

শ্রীকৃষ্ণ । 

শমীক। 

শক । 

শমীক। 

অনেক বেল! হ'য়েছে--এখনও কিছু খাস্নি,-আয়, 

বাপ্, আয়! ব্রাহ্মণদের প্রসাদ ভোজন ক”র্বি, আয় ।* 

তোরই যথার্থ মধুহ্দন দাদা! আমাক কিন্ত একবার 

তার সঙ্গে দ্যাখ করিয়ে দিতে হবে। 

গুর-মশাই! এই যে আমার মধুস্দন দাদা দাড়িয়ে 

হাসছেন । 
কই, বাপ, কই? কই.তোর মধুহ্দন দাদা? একবার 

আমায় দ্যাখা! নই'লে আমি এখনই প্রাণত্যাগ 

ক'রবো-৮তোকে গুরুহত্যার পাঁতকী হ'তে*হবে। 

(শ্রকষ্জের প্রতি ) দাদা! দাদা! তুমি “আমার 

দ্যাথা দিচ্চ, আমার গুর্ষশাইকে একবার দ্যাথা 

দাও! এই বালকদের একবার দ্যাখা দাও! 

বৎসরে! ওদের মনোযোগও নাই, জ্ঞানও নাই, 

কেমন ক'রে আমার দর্শন পাবে? তবে তোর 

মতন্ সাধু-সংযোগে ওদের আঁশু সদুগতি হবে। 

না, দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একবার এদের 

দ্যাখ দাও। তা নইলে গুর্-মশাই প্রাণ পরিত্যাগ 
ক'র্বেন্। আমায় গুরুহত্যা, ব্রক্ষহত্যার পাতক 

ল'তে হবে। তা হ'লে যে* আমিও আঁর তোমার 

দ্যাখা পাবনা ।, 

ভাই! তবে তোমায় গুরুকে বল যে, তোমায় স্পর্শ 
ক'রে বালকদের সনে একবার হরিনাম কক্ষকৃ। 

গুরুদেব! আসন্ন! আমরা! সকলে মিলে হাত ধরা- 

ধরি ক'রে আমার মধুস্দন দাদাকে ডাঁকি।, 
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(পকৃকক্ষে বেন করিয়া! লকলের গীত । ) 

(শীত) 

বদন ভোরে হরি বলন।। 

রষেনা! রবেম! রবিজ-যাঁতনা ॥ 
তমে। মোহ দুরে ঘা'বে- 

পাঁপ তাপ নাহি রবে ॥ 
শান্তি সম্বিত হ'বেশ- 
ঘুচি'বে ভব ভাবনা ॥ 

( র'বেন! রঠবেনা রবিজ-যাতন! ) 

( কাল.কা ব্যাধের গ্রাইতে গাইতে প্রযেশ ।) 

গীত। 

(আমি ) এবার চিনেছি তোমারে নারায়ণ । 

তুমি বিপদ্-ভঞ্জন মধুস্বন ॥ 
বালকের সাথে খেলিছ হেখা-- 

ঘরে কার্দিছে তব বৃদ্ধ পিতা ॥ 

রাগ পরিহ*র খাও মোর মাথা, 
সাথে সাথে এস মদনমোহন ॥ 

[কালক। ্যাথ ব্যতীত সক্ষলের প্রন্থান । 

কালকা। (ন্বগতঃ) আ্য।! পালালে? পালালে ? ধরা দিলে 

না? আচ্ছা, কতদূর বা'বে! আমি এই ৬: 

প্র [ কাল্ক! ব্যাধের প্রয়ীন। 
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তৃতীয় দৃশ্য | 

হরিদ্বার--গোমুখী-নির্বরিণী, নিম্নে নির্শলনতোয়া জাহবী। 

(বীণান্ুরে হরিগু৭ গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ |) 

(গীত ) | 

নিখিল ভূবন মীঝে, কেজানে মহিমা! তব। 
বেদ্ান্তে না পায় অন্ত, দর্শনে দর্শনাভাব ॥ 

মীমঃংসায় নাহি মীমাংসা, পুরাণে নানা-ছুর্দশা ঃ 
দিশে হারা তান্ত্রিকেরাঃ ভব ঘুরে হয় ভব ॥ 

( পচ্চাভাগে আকৃফের প্রবেশ ।) 

শ্রীকৃঞ্।। নারদ! নারদ! তুমি ব্রহ্গজ্ঞানী, সমদর্শী, পরমহংস 

হ'য়ে আজ আমায় এমন কথা কেন বলে? 

নারদ। প্রভো ! তুমি যে, বাক্যমনের অগোচর, ইন্দিয়ের 
দ্বারাও কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ হও ন1। হৃযীকেশ ! 

এ কথ! যে, আজ তুমিই আমায় ব'ল্তে শিখিয়ে দি'লে, 
তাই বল্লেম্। 

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃতি- 

জানাম্যধর্শং ন চ মের্শনবৃত্তিঃ | 

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন 
যথ! নিষুক্তোইস্মি তথা করোমি 1) * 

শ্রীকৃষ্ণ । দেবর্ষে! তোমার কথার আমার কৌতুহল বৃদ্ধি 

হ'চ্ছে! হৃধীকেশ ব'লে সম্বোধন করবার কারণ কি? 
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নারদ। প্রভে! ! হৃবীক শবে ইন্দ্রিয়, তাহার ঈশকেই হৃষীকেশ 
বলে আপনি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি; দাসের বাগেক্ত্রিয়কে 
ষা ব'ল্তে নিযুক্ত ক'রেছেন, তাই ব'লেছি । 

শীকৃষ্ণ। ভাল, ভাল! তোমার কথায় আমি বড় প্রীত হ'লেম 

এখন কোথায় গমন ক র্ছো৷? 

নারদ। ভগবন্! প্রক্কতি--পুরুষের যুখল মূর্তি দর্শন আশায় 

বদৃচ্ছাক্রমে কাম্যবন দিয়া গমন করার বলীকাবৃত এক 

বৃদ্ধ খষি আমার আগমন জান্তে পেরে,আমায় নন্ুনয় 
ক'রে আপনারে এই বোল্তে কলল্লেন্, যে, আর কত- 
কাল তিশি ক্রিয়া-ভূমে কারাযন্ত্রণা ভোগ ক'র্বেন? 
পরে একট! খাজা গোয়ার গাঁজাখোর্ জোরে ডেকে 

আমায় বনে, “এ-বে-নারদোয়া! তু তুরস্ত যাকে 

হরিয়াকো বোল্, য্যাসে উও হরদম্ হামারা সামন। 

খাড়া রহে, আউর সব তরে হামারা বাত মানে ।” 

প্রভো! আমি এঁ উভয় সাধুর আবেদন আপনাকে 

নিবেদন ক'রতে প্রতিশ্রত হয়ে বৈকুঞ্ঠ-ধামে গমন 
করি; তথায় আপনাকে না দেখতে পেয়ে অন্বেষণ 

ক'রতে করতে ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 

শ্রীকৃষঃ। নারদ ! তুমি পরম ভাগবৎ্1 আমি সর্বত্র বিদ্যমান 

জেনেও কেন সাধারণ লোকের মত আমায় অন্বেষণ 

ক'রে বেড়াচ্ছিলে? একমনে একস্থানে ব'সে ডাকলেই 

তে। আমি উপস্থিত হই ! 

নারদ। প্রভো ! ক্রিয়াযোগ, মনো-যোগ-,জ্ঞানো-যৌগ ও ধ্যান - 
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শ্রীকৃষ্ণ । 

নারদ এ 

শ্রীকৃষ্ণ । 

নারদ । 

শ্রকৃষ্ণ। 

যোগের যোগাযোগ ব্যতিরেকে ও সুযোগ সহজে 

ঘটে না। ৪ 

দেবর্ষে! একমাত্র মনোযোগ সাধনাতেই সকল সিদ্ধ 

হয়। নিবাঁদ কাল্কা এক মনোযোগ-প্রভাবে আমার 

অস্থির করেছে ; 'আমি তার জন্য বৈকু পরিতান 

করে নানা-বেশে দেশে দেশে ত্রমখী ক'রে বেড়াচ্ছি 

কিন্ত, এখনও তাঁর সাধন-কাঁল পুর্ণ হয় নাই ব'লে, 
তার মানস পূর্ণ ক'রতে পারছি না! 

আহা,.পন্য সে ব্যাধ! লীলাময় ! যার জন্ত আপনি 

বৈকুগ্ঠ ছেড়ে ব্যস্ত হ'য়ে বেড়াচ্ছেন ! রী 

দেবর্ষে! তোষার সেই সাধুদ্ধয়কে বলগে বে, আমি 
একটা স্থালীর মধ্যে একটা হস্তী প্রবিষ্ট করাবার প্রয়াস 

পাচ্ছি, সেই অন্ত এখন আমি বড় ব্যস্ত, সে কাঁধ্য 
সমাধা হলেই তাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হ'বে। 
ছলনাময় ! সেই দাসদ্বয়কে এ প্রকার বিড়ম্বিত কর: 

বার কারণ কি? 

না, নারদ ! তাদের বিড়ন্বিত করছি না, আমার প্রতি 

তাদের কতদূর অটল বিশ্বাস তারই পরীক্ষা ক”রছি। 
দেবর্ষে! তুমি বেশ জান্বেঞ্যে, বিশ্বাসই ধর্শবরূপ কল্প- 

পাদপের মূল, প্রেম তার অস্কুর, ভক্তি তার শাখা 

এবং মুক্তি তাঁর ফল | প্র গ্যাথ, এ গ্ভাখ, নারদ ! দূরে 

ধ্ী কাল্ক! ব্যাধ নিবিষ্ট-চিত্তে আমায় ডাকৃতে ডাফতে 

এখানে আস্ছে । আর আমি. নিশ্চিন্তে অবস্থান 

কর্তে পাচ্ছি না। , 
[ শ্রীকৃষ্ণের অন্তধযান। 
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নারদ। (ম্বগতঃ) ভক্তবতৎমল ! নিষাদ আপনাকে বড় ফাপরে 

ফেলেছে বটে? আচ্ছ? দেখছি, ওর কতদূর 

মনোযোগ । 

[ নারদের প্রন্থান। 

(কৃক্ষুত্তি ধারণ করিয়া নারদের পুনঃ প্রবেশ |) 

কাল:কাঁ ব্যাধের গাইভে গাইতে প্রবেশ । 

গীত । 

. গিরি'পরে ছিলে গিরিধারী । 
লুকাইলে কোথা ভে ॥ 

এস এস হরি শ্রীচরণে ধরি, 

কাতরে ভাকে পিতা তোমারে ॥ 

কোথা নারায়ণ, শ্রীমধুস্দন, কৃষ্ণ বিষণ হরে হরে । 

কোথ। নারায়ণ--আমি তোমার পিতার 

কেনা নফর, কোথ। নারায়ণ 

তোমায় ধ'রবে। বলে এসেছি হে 
রাধিকারমণ মদনমোহন, 

,মুরারি দাও দেখা আমারে । 

প্রীকষ্ণবেলী নারদ । বৎস কাল্কা! তোমার স্থির চিত্ত, অটুট 
বিশ্বাস ও প্রগাট-ভক্তিতে আমি সন্তষ্ট হোয়েছি। 

চল, বংস। আর আমি তোমায় ক্রেশ দিব না চল, 

(পতা শাঙ্ডিল্যের আশ্রমে যাই । 
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সকল অভাব সকল ছুঃখ ঘুচি'য়ে দ্যায়। সে এই সব 
করে ব'লে, দিনরাত আমার কাছে--আমার হ'য়ে» 

থাকে না বলে, আমি তাকে রোজ ব'কতেম। তাই 

সে রাগ ক'রে চলে গেছে, আমায় আর দ্যাথা দেয় 

না। শুনেছি যেখানে সেখানে বেড়ায়, আর যে আদর 

ক'রে ডাকে তার কাছে হুদণ্ড ৰল্লে, যে ভালবেসে 

যখন যা খে'তে দেয় তাই খায়, আর রাতদিন্ টো-টো! 
*ক্”রে ঘুরে বেড়ায়। এখন একবারও আমার কাছে, 

»আসে ন। আমি তার জন্যে কেদে কেঁদে সারা 

হ'লেম। তুই বাবা! যদ্দি তারে এনেদিস্ তা হ'লে 
আমার প্রাণ বচাস্! আমি তোকে চিরকাল আশী- 

ব্বাদ করি। 

কাল্কা। গুঁস্থুই! তোহার বড্ড অল্যায় ! এমন দয়াল্ এমন 

গুণের ছাবালকে ভু বোকুস্ ক্যানেহে পারা? হাঁমি 

তেনাকে পা'লে তুলায়ে ভালায়ে রাতদিন্ হিয়ার মদ্দি 
লুকায়ে রাখি, একবের্ও কুখাঁও বে'রোবের দেইনি, 
গুন্ুই ! তোগার ছেলিয়ার নামডি কি-_বুল্ দ্যাখ 
পারা ঃ আর তেনার চেহারাডাই বা ক্যামোন? তু 
বুলে দেলেই হাঁমি তেনাকে ধ'রবের্ বাই ।* 

শাখধি। বাপ্রে! তুই জেতে নিষাদ, উদ্ন বৃত্তিতে জীবন 
ধারণ করিস্ বটে, কিন্ত তোর কথা শুনে আমার 

প্রাণ জু'ড়াল। বোধ হয়! তুই আমার ছেলেটিকে 
এ'নে দ্বিতে পার্বি! এই কমও্লুরু জল মাথায় দে, 
তোর ময়লা কাপড় ছেড়ে ফে'লে দিয়ে এই নূতন 

২ 
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ডোর কোপিন্ বহির্বাস প'র্। এই তুলসীর মাল! 

ছড়াঁটি গলায় দে। (কাল্কার তথ! করণ ) এখন আর 
আমি তোরে তিলক হরি-মন্দির পরিয়ে দিয়ে প্রকৃত 

বৈষ্ণব সা'জিয়ে দি। (শাপ্ডিল্য খষি কর্তৃক কাল্- 
কার তিলক পরিধান ও বৈষ্ণব বেশে সজ্জিত হওন ) 

আহা! ভৌকে দিব্য বৈষুণবের মত দেখা'চ্ে ! দ্যাখ! 

এখন তোকে একটি শ্লোক শিখিয়ে দেবো, সেই শ্রোক- 

টিতে আমার ছেলের নাম রূপ আকুতি সকলি জান্তে 
পার্বি। কিন্তু, সাবধান! আমার সে .ছেলেটা বড় 

, ছুষ্ট, আবার বহুরূপী ! দেখিস্! তো'কে যেন ঠকায্ 
না! চঞ্চল ছেলে লোককে বড় সহজে ধর! দেয় না। 

একমনে কেঁদে কেঁদে ডাকৃলে তবে দেখ! দেয়, দেখ! 

দিয়েও শীঘ্ব নাম বলে না, আর তার নামেরও ঠিক 

: নাই। ছেলেটি দেখতে বড় কাল ব'লে আমি বাছার 
রুষ্ণ নাম রেখেছি, কেউ কেউ তাকে নারায়ণ হরি 

মধুস্থদন প্রভৃতি যা*র যে নাম ইচ্ছা! সে তাই ব'লে 
ডেকে থাকে । কিন্তু যে যা বলে ডাকে, তা'কে 

তাতেই সাড়া দেয়, এই গুণটুকু আছে, আমি তোকে 
ভার আকৃতিট! বলে দি, সে বহুরূপী, যেরূ.প 

এসে দেখা দিগৃনা কেন, আকৃতিতো। আর লুকু'তে 
পারবে না! তুই একটু মন দিয়ে দেখলেই চিনে 
নিতে পার্বি, আর ওই শ্লোকটিতে, তার যে ক'ট1 নাম 
ব'লে দেব তার একটা নাম ধরে খানিক এক মনে 

ডা*কৃলেই তা”কে দেখতে পাঁবি। 
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কাল্ক1। দ্যান্ ঠাকুর দ্যান! হামায় বট কুর্যা শ্লোকডা 
শিখু'য়ে দ্যান্। হামি একেবেরে বার্ হোয়্যা দেল্ভোরে, 
তেনার নাম ধ'রে খুব কাদি, কাঁদে ডাক্বের লাগি । 

পা'ইছি কি তেনারে এনে তোমার পাশে হাঁজির কুর্য! 
দিবক। | 

শা-খষি। (স্বগত ) ধন্য কিরাত ! তুই ধন্লাণ তোর একাগ্র- 
চিত্ত, দু়তা, বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে আজ আমার 
তোর প্রতি ঈর্ষা হচ্চে, তুইই আমার প্রাণের প্রাণ 
হরিকে এনে দিতে সক্ষম হ'বি। (প্রকাস্তে ) বৎস রে! 
তবে একমনে শ্লোক্টি শোন আর শিখে ফে'লু। 

কাল্কা। বুলেন্ গুস্থই বুলেন্! হামি কাণ পাতে রাখছি, 
মনও ঠিক্ কুর্ছি। 

আগ্রহের সহিত কাল.ক| ব্যাধের যোগাননে উপবেশন। 

ক্ষণেক পরে শাতিল্য ঝষি কাল কার কর্ণে 

নিয়ত্বরে হরিনাম বলেন।) 

শৃ-ধষি। বাপু! আমি এই তোরে আমার ছেলের নাম ও 

আকৃতির আভাস ব+ল্লেম, যদি খুঁজে ধরতে পা'রিস্ 

আমাক এনে দিয়ে প্রাণ বাচ ; যা শুন্লি মনে থাকবে 

তো? | |] 

কাল্কা। হি! খুব মনে থাক্ব্যাক! একবের ঝাঁলাইয়! লেই 
গুনে লাও ! 

শা-খষি। আচ্ছ! বল ! 
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| কাল্ক! ব্যাধের গীত। " 

কোথা নারায়ণ মধুমুকন কুষণ বিষণ হরে হরে। 
রাধিকারমণ মদ্ন-মোহন 

. মুরারি দাও দ্বেখা! আমারে ॥ 

নব জলধর, শ্যামল সুন্দর, রাতুল চরণে রতন নুপুর । 
রুনু ঝুনু মরি বাজয়ে মধুর, 

গুঞ্জরি ভ্রমরা ফিরত রে ॥ 

কিবা ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম মোহন মুরতি, 
গুপ্র বেড়া। ধড়। কষ! পিত ধটি, 

মুরলীধরা করপদ্ ছু'া, স্ফ.রদ অধরে বাজত রে ॥ 
উরসে কৌস্তভ, গুলে বনমালা, 
মকর কুগুল কাণেতে উজলা! | 

নাশায় নলক, বিষ তিলক, 

ময়ূর মুকুট শিরশে রে-_ 
এস এস ত্র, ভক্ত মনোহরা 

কতিরে কাঙ্গাল, ডাকে তোমারে ॥ 

শা-খবি। উত্তম বৎস উত্তম ! একবার নামের মাহাত্ম্য দেখলে? 

তুমি অবিকল বাকৃস্থদ্ধতাঁর সহিত বর্ণন ক'রেছ, আমি 
তোমার উপর বড় সস্তপষ্ট হ'য়েছি, এক্ষণে গমন কর। 

কাল্কা। আজ্ঞা, প্রপাম। 
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কাল্ক। ব্যাধের গীত । 

কোথা নারায়ণ মধুস্দন, কৃষ্ণ বিষুণ হরে হরে । 

রাধিকারমণ মদনমোহন, 

মুরারি দাও দ্যাখো আমারে ॥ . 

[ গাইতে গাইতে কাল্কা ব্যাপ্রের একদিকে প্রস্থান । 

(শিরা 

তৃতীয় দৃশ্য । 

১ 

নিবিড় বন। 

€ মায়ার প্রবেশ ।) 

নায়া। (স্বগত ) আমি মায়া! ছায়া রূপে প্রক্কৃতির দৃতী, 

বিচ'রি জগতে নিতি পে'তে নানা ছল। ৷ 

্রন্ম কমুগ্ডলে কভু, বিষ্ণুর চক্রেতে, 
বাসবের ভীষবজ্রে, পিণাঁকী ত্রিশূলে, 

শসক্ত সে শক্তিধর, আমার প্রসাদে । 

বরুণের দৃঢ় পাশে, কাল কাল দণ্ডে, 
অসিরূপে খেলি সদা ভবানীর'হাতে । 

পবন নিশ্বাস মম, অগ্নি মোর তেজ, 
রূপ, রম, গন্ধ, স্পর্শ, আমি শব্দ ময়ী। 

প্রপঞ্চ জগৎ লয়ে, করি সদা ক্রীড়া, 
চরাচরে মরামরে, কে না ডরে মোরে 
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কানাই নিঃসঙ্গ জীবে ফেলি দেহ ফাঁদে, 
দুরাই ব্রহ্মা তা'রে দারানুত মোহে। 
সাজা'য়ে দম্পতি যুগে, বসন ভূষণে, 
বাসর ঘরেতে পে*তে ফুলের আসর,-- 

করাই বিবিধ ছাদে নিধুবন কেলি । 

ধীরে ধীরে উঠাইয়! স্থথ-গিরি চূড়ে 
পুন দৌঁহে নিমগন করি চির তরে 

অগাধ অতল স্পর্শ বিষাদ সলিলে। 

চাদ পারা নব শিশু, দিয়! বধূকোলে 
, চুমা*ই নাচা”ই নিত্য মনের উল্লাসে 
বহা'ই আনন্দ আত গৃহস্থের হৃদে, 

কাড়ি লয়ে ক্ষণ পরে ক্রীড়ার পুতলি 

কালের করাল গ্রাসে ফেলি সকৌতুকে 
রোদনের উতরোলে ফাটা'ই গগন । 

হাঁসি-কান্ন-শো ক-ছুঃখ-আহ্লাদ-আমোদ, 

ক্রীড়ার সমষ্টি মোর, মিছার সংসারে । 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ গর্ধ ও মমতা ; 

অনুগত অন্ুচর মম ছয় জনা, 

তাঁদের কৌশলে জীবে পাড়ি পরমাদে। 

ধরাতলে কোন্দল্ বাধা"য়ে প্রাণি পুঞজে, 
দূরে বসে হে'সে হে'সে করি নানা কেলি। 
অবহে'লি মোরে আজ নিক্ুষ্ট নিষাদ, 
আকৃষ্ট করিল! মন শ্রীকষ্ণের পদে ? 

পরিহরি দেশ কুল, গৃহ, দারাসৃত, 
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বিবেকের বলে চলে গহন কাননে ? 

অবিদ্য! সত্তাতে মুড আরাধ্য রাধারে, 

নটবর শ্তাম সনে চাহে মিলাইতে £ 

বাগ যজ্ঞ তপ জপ না সাধি"য়। যদি, 

ছর্লভ অমিয় ল'ভে অধম চগ্াল, 

বেদের মর্যাদা আর না রহিবে ভবে। 

ভুলাইয়! পাপ ব্যাঁধে ফিরাইব ঘরে, 
কভু ন! হইতে দিব ভকত বৈষ্ণব! 

এই যে..কাল্কা এই দিগেই আস্চে ! * তাইতে ? 
তবে কি হবে? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হা সেই 

ভাল! এইবার পাপিষ্ঠেরে আমার প্রভাব দেখাই? 

ওর দার! পুত্রগণের সহিত এই বিজন অরণ্যে একবার 
দেখা করিয়ে দিই। 

[ মাক্সার প্রস্থান । 

চতুর্থ দৃশ্য । 

স্ববর্ণ-পক্ষ-যুক্ত মণিমা ণিক্য-খচিত চিত্রগ্রীব নানা বিহঙ্গমের 
সহিত অপুর্ব মায়! কাননের 'আবিভাব। 

(কাল্কার নিবি চিত্তে জ্বর-সংযোগে* ভগবান হরিকে 
ডাকিভে ও প্রবেশ ) 

কৌথা নারায়ণ মধুস্থবন কৃষ্ণ বিষু, হরে হরে ॥ 
রাধিকারমণ মদনমোহন 

যুরারি দাও দ্যাখা আমারে.॥ 
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এস এস ত্ৃরা ভক্ত মনোহর, 

কাতরে কাঙ্গাল ভাকে তোমারে । 

ন। ঞ্লে দয়াল মেটা”ব জঞ্জাল, 

বহিবনা ছার জীবন ভারে ॥ 

(মায়! কাল্কা-পত়ী কীকৃমি বেদিনীর গাইতে গাইতে প্রবেশ ) 

গীত । 

ক্যাগে মোগায় ফ্যা'লে গুণের মরদ্ 

_ আসুস হেই দুড় বাঁদাঁড়্যা । 
বাকুল আঁধার তোর পাকে ভাই, 

লয়নে মোর লো বুর্যা ॥ 
ঘ্বান পানি না পায়ে ছাবাল, 

কুর্ছ্যাক, কাত্ি আল মাটি চাঁল। 
তু ঝুর্যা ফি'র্যা তাগার সামাল, 

লইলে সবে যাব্যাক মুর্যা ॥ 

* মনামুন্ করুস্ল্য। ভারি, 
তোগায়, বোক্বোনি ফ্যার গোড় পাকাড়ি ॥ 

মুই লগে লগে বহুত ঢু'ড়্যা, 
(ঝদ্ধি) লাগ. পায়ে ছোঁড়, ছাড় বেক্লির্য। ॥ 

না৷ (কালকাকে ধরিতে অগ্রসর ও পশ্চাৎ অপসারিত 
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হইয়া) হুপ২_-বাপু ! মলাম! মলাম ! মরদূডাঁর শরী- 
ল্ডা আগুণ! আগুণ! কার বাপ্পে ঘ্যাস্ দিবার 

পারে? হারে উ লিধ্যা! হু বাটুলা! 
কা-পুল্রগণ। (নেপথ্যে) হু ! ক্যানেহে পারা ! ডাক্চুস্ ক্যান? 

মা-কাকনি। ধায়ে আয়! ধায়ে আয়! তোগাদের বাগ্লারে 

ধ'রচি মরদ্ডারে হ্যাকেবারে জাছ* বানাইছ্যাক ! ঝট 

গিধড়ের শিংডা লিয়াস্থষরে বাপ্পা! দেখি মরদ্ডারে 

, সার্বের পারিক্ কিনা ! 

. একুটী গিধড়ের নিং হস্তে মায়! কাকৃনির পুল্রগণের প্রবেশ ) 

বাটলা। (কাল্কা ব্যধকে দেখিয়া কাক্নির প্রতি) মা! তু 
ভাবচুস্কিস্কে হে পার? বাপ্পা মোগাদের নেয়াল্ 

কুরবের হিথাকে আস্ছ্যাক। হই দ্যাকৃচুন্লি ? ক্যামন 
ঝক্ মুকিয়। বাদাড় ! হর্কিছমের রঙিল্ পাক গুল! 

হই গাছগুল! ছাকি রইছ্যাক্। উয়াদের শরীলের 

জুলাসে বাদাড় ড একেবারে আলায় আলায় কুরকুঠ্ঠি 
হইছ্যারু ! হেক্ডা পাক্ পালে মোগাদের দুক্ধু ঘুচ- 

ব্যাক । হেই বাপ্পা! তোর পায়ে পড়ি! তু একড। 

পাখ্ ধোর্! হামি বেচ্যা তোগার হাল্ ফে'রায়ে দেই । 

? মায়া কাকৃনি ও তৎপুত্রগ্ণণ কাল কা' ব্যাধক্রে ধরিতে অগ্রসন্ন ও অনহ্ 

বি্ুতেজে পরাভুভ হওন।) 

পট-পরিবর্ীন। 
অগ্নি-শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ বন। 

মা-কী। মলাম্ মলাম্! বাদাড়্য আগুন লাগছেক্ ! বাপুইরে ! 
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পে'লিয়ে আয় ! পে'লিয়ে আয় ! হই একডা দাতালো 

বব! বারাইছ্যাক্ ! 
[ কাল কা! ব্যাধ ব্যতীত নকলের প্রস্থান। 

কাল.ক] ব্যাধের গীভ। 

ওহে নারায়ণ মধুস্্ন কৃষ্ণ বিঞ্ু হরে হরে। 

বহুরূপ হরি অপরূপ ধরি, 
ভয় কেন দেখাও আমারে ; 

আমি চিনেছি চিনেছি লাগাল পেয়েছি, 
পালাবে আর কোথাকারে ॥ 

[ কাল. ক! ব্যাধের ভ্রত প্রস্থান। 



শমীক। 

সুমতি। 

শমীক। 

নুমৃতি। 

প্রাস্তরস্থ কুটীর । 

(শমীক ও ভাহাব্র মাত! ক্সমতি আলীন |) - 

মা! মা! কাল্ গুরুমহাঁশয়ের বাপের শ্রাদ্ধ, পীঁঠশালের 

সকল ছেলে মি'লে ব্রাঙ্ণভোজনের এক একটা ভার 

নিয়েছে । আমিও দইয়ের ভার নি'য়েছি। কি হবে? 

কাঁল্ যে সকালেই শুর্মশাইকে দই দিতে হবে! 

বাপরে! আমি যে অতি হখিনী ! পাঁচ দোর থেকে 

মে'গে পেতে এনে, তোরে খাওয়/ই ! আমাদের আর 

কে আছে বাবা! যে তোর গুর্মশায়ের বামুন ভোজ- 

নের দই দেবে? 

(স্থুমতির অঞ্চল ধরিয়া! ) তা হবে না, মা! তোকে 

দই দিতেই হবে! তুই েখানে পা"স্-_যার কাছ 

থেকে পাস, এনে রাখ , আমি কাঁল সকধলে নে যাব। 

গুরুমশাই আমার ওপর ওই ভার দিয়ে নিশ্চিম্ত 

আছেন। ূ | 
পাগল ছেলে! আমাদের কে আছে যে তোর এ 

আবদার রাখবে বল! 
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শমীক। কেন! মধুস্থদন দাদা! আগে বন দিয়ে পাঠশালে 
যেতে ভয় হোত ব'লে তোর কাছে কেঁ'দে বলায়, 
তুই যে আমাকে মধুস্দন দাদাকে ডাকৃতে শিখিয়ে 

দিয়ে'ছিস্! যখনই আমার ভয় হয়,তখনই কেঁ'দে কেদে 
তাকে ডাকি । মধুন্দন দাদা বনে রোজ এসে আমায় 

সাত্বন। করেন, গায়ে হাত বুলি'য়ে দে'ন, চোক মুছিয়ে 

দেন, আবার পাঠশাল পর্য্যস্ত এগিকে দেন। মাগো! 

মধুদন দাদ! ধড়--বড় মানুষ! তার গায়ে অনেক 

গহণা আছে, দেখতে অতি সুন্দর 1 আমায়, কিন্ত, বড় 
“তাল বাদেন! তাকে কেন বলিস্ন। মা, তানি আমার 

এ আবদার রাখ বেন! 

স্মৃতি । বাছা! আমি মেয়ে মাঁনষ, তোর মধূস্দন দাদা 

বনে থাকেন, দূর বনে কেমন ক'রে যাব বল্ দেখি? 

তোর সঙ্গে বদি তাঁর দেখা হ'য়ে থাকে, তুই আপ- 

নিই তাকে ব'লিস্! তীর দয়া হ'লে, তোর আর 
দইয়ের ভাবন। থাকবে ন।। 

শমীক। হ্যা, মাসেই ভাল! আমিই তবে মধুহদন দাদাকে 
ব'ল্ব! 

স্থমৃতি। হই্ঠা বাছা তাই,ভাল! এখন রাত হোয়েছে ঘুমোও । 

(শমীকের শয়ন ও সুতির ঘুম পাড়ান।) 

স্মৃতি! (ম্বগতঃ) অবোধ বালকের অনাস্ষটি আবদার! 

আর গুরু মশাই আমাদের অবস্থা জেনে গুনে এই 

শিশুর উপর ব্রাঙ্ণ ভোজনের দইয়ের ভার দেন, 
এও আশ্চর্য্য! শমীকের আমার বনপথ দিয়ে এক্ল! 
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উরি 

€(কাল্ক1 ্যাধের গীত ) 

আমার হরির মূরতি ধরি কে তুমি হে, মায়াধারি, 

€( কেন) ছলিতে এসেছ অভাগারে ? 

ছলিতে ছলিতে 

(তুমি ব্রজের নটবর নও, তুমি রাখাদ রাজ। নও) 
আমি চি'নেছি চি'নেছি তোমারে হে-_- 

তুমি দেব-খষি দয়াময় ॥ 
[ ঞ্রীকৃষ্ের প্রবেশ ও ও প্রস্থান । 

[ নারদের সলজ্জীয় প্রন্থান। 

কোথা, নারায়ণ, শ্ীমধু-স্দন, কৃষ্ণ বিঞ্ু, হরে, হরে | 
রাধিকারমণ, মদনমোহন, 

মুরারি, দাও দেখা আমারে ॥ 

[ গাইতে গাইতে কাল্্কা ব্যাধের প্রন্থান। 

চতুর্থ দৃশ্যা। 

বন। 
(নারদের প্রযেশ।) 

নারদ। (স্বগতঃ ) তাইতো! কাল্্কা ব্যাধ আজ আমায় বড় 
লজ্জা দিলে ! হরি! দয়াময়! এখন জানলেম যে, 
মনোৌষোগই সকল যোগের শ্রেষ্ঠ। "যাই, বলীকাবৃত 
খধিকে প্রভুর আদেশ বলিগে। 

22 
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€নারদের প্রস্থান ও একাতে মায়।র প্রবেশ ) 

মায়।। (ম্বগতঃ) গেল গর্ব, গেল মান্! বিনষ্ট প্রভাব মোর 

হ'ল এতদিনে । নাহি মানি বাধা, 

ব্যাধ বিবেকের বলে আনন্দে চপি'ছে 

ধেয়াইয়। হৃষীকেশে হৃদয়-মাঝারে। 

পরাজিত ষড়রিপু হ'ল ভবে আজ ;-- 

কোন্ বলে তবে আর ফিরা'ই পামরে ? 
কাম ও লোভের জায় কামিনী কাঞ্চন, 

পপাড়িব প্রমাদে ছুষ্টে তাদের মায়ায় | 

"-স্যজি তবে মুঞ্জ কুঞ্জ গহন কাননে । 
[ মায়ার অস্তধাান। 

পঞ্চম দৃশ্য | 
পা 

মায়া-অগ্পমর-কানন । 

( অঞ্সরীগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ । ) 

(গীত) 

ফা পেতে চা ধ'রবি যঘধি, 

হে'সে হেসে আয়লে। আলি । 

তাড়িয়ে ছি'য়ে অলিকুলে 

(ওলে। )চল লে! লুটি ফুলের কলি ॥ 
সোহাগ করে ধরবো লে! তারে, 

রঙ্গে ভঙ্গে আপন জোরে, 

অনঙ্গে মীত'ব অঙ্গ, অপাঙ্গ ভঙ্গিতে খালি ॥ 
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(কাল্কা ব্যাধের প্রধেশ | ) 

কাল্কা। কহ, রে, তমাল তরু ! কুনুম-কানন ! 

প্র-অ 

দ্বি-অ। 

তৃ-অ। 

নিরমল নির্বরিণি ! মাধবীর লতা ! 

দেখেছ কি কেহ মোর নটবর শ্ামে ? 

কে তোরা কমলকাস্তি রমণী-মগ্ডলী-_- 

মধুর স্থুতানে মরি মাতা”য়ে নিকুগ,, 

গাইছে কি ব্রজবাল! কালা্টাদ তরে? 
, আহা, নবশজলধর-স্তাম ! চরণে নুপুর, 

কটিবেড়া পীতধড়া__বনমাল! গলে! ৃ 

বাশরী বাজা'য় - দেখেছ কি কেহতারে যাইত এ পথে? 
[ কাল্কা ব্যাথের প্রস্থান । 

তাই তো লো! চাউনির জোরে কত মুনি-খষির 

মুণু ঘুরিয়ি'ছি! ঠমকের ঠপকে--অলঙ্কারের বঙ্কারে 
বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভেঙ্গে"ছিলুম. আর এই ব্যাধটা 
অনায়াসে ত'রে গেল? বাগি'য়ে সাগি'য়ে আত্িসো 

ক'রে নিতে পারলুম না৷ ! | 
ভাই! বড় কড়াটকৃ! বিদ্খুটে বৈষ্ণব! ওদের কাছে 
আমাদের চালাকী কখনই খাটে না । মৌচাক দেখলে 

মাছিরাই বন্ব'নিয়ে ছোটে, ত্রমরেরা ভ্রক্ষেপও করে 
না। তারা কেবল পন্ম-মধুতেই আসক্ত । 

কামিনী-কুহকে অবিদ্যার দাসেরাই পড়ে, স্থিরচিন্ত 
সাধুর! অটল ভাবে থাকে। চল,ভাই, চল, মীয়-দেবীে 
বলিগে যে, বৈষ্ঞব বশ ক'রে আয়ত্তে আনা অসাধ্য । 

[ নকলের প্রস্থান। 
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বৃ । 

নারদ। 

ষষ্ঠ দৃশ্য । ৃ 
ভি টি জনে 

বন। 

(নারদ ও বৃদ্ধ ধধির প্রবেশ 1) 

দেবর্ষে!,কি বল্লেন! ভগবান এখন স্থালীর মধ্যে 

হাতী প্রবিষ্ট করা'বার জন্ত ব্যস্ত আছেন? হায়! ন! 

জানি কত কালে তা সাধিত হবে! বুঝি আমার ছঃখ- 

অমানিশা এ জন্মে আর প্রভাত হবে না! নমস্কার 

দেবর্ষে | এক্ষণে আমি বিদায় হই। 
[বৃদ্ধ ঝষির দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়! প্রন্থান। 

(ন্থগতঃ) হরি! দীনবন্ধো ! যে মুঢ় তোমার তত্ব, 
তোমার মাহাত্ব্য অবগত নয়, যার তোমাতে স্থির 

বিশ্বাস নাই, সে কৃপাপাত্র অতি দীন! যুগ-যুগান্তরেও 
তার নিস্তার নাই। এই সন্দিগ্চচিত্ত বৃদ্ধের এ জন্মে 
সাধনা সিদ্ধ হওয়া স্থুকঠিন । এখন যাই, দেখি, মস্তারাম 

বাবাজী একথা গুনে কি বলে! সে যেরপ গোয়ার, 

আমায় না মে'রে বসে ! (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ) এই 
যে,মস্তারাম এই দ্রিকেই আস্চে ! তা বেশ হ'য়েছে। 

€ গাজা ডলিতে ডলিভে মন্তারাঁম বাবাজির প্রযেশ ) 

ম-রা। € নারদকে প্রণাম করিয়।) কেঁও-জী! কিষনিয়! কেয়া 

নারদ। 

বোলা ? 

বাপু-হে! ভগবানকে তোমার কথা বলায়, তিনি 

বল্লেন যে, তিনি এখন বড় ব্যস্ত আছেন। একটা 
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"হাতীকে একটা স্থালীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাবার চেষ্ট। 

ক”চ্চেন। সে কাধ্য সমাধা হ'লেই তোমার মনোরথ 

পূর্ণ হবে। 

ম-বা। আরে! উত্তো! হো ঢুকা! যে দুনিয়াকে মালিকু, ইয়ে 
কাম্ করুনোকে উন্্কো। কোন্ দের। 

(মস্তারাম বাবাজীর নৃতা করিতে করিতেন্গীত । ) 

আব্মের! বিৎগিয়া ইয়া রয় না । 
গরভোঁকো বাসা ছুট্গিয়ারে -টুট' গিয়া ভব ভাবন|॥ 

সাধু লৌগোণকো বচনোয়া নানক, 

পাঁছনকিয়া নিজহিত । 
মুরখকে মাফিক মোহনকে। ফের্মে, 

দুসমোন্কে। নাকিয়। মিত ; 

হরসনে হর দম্ হরিসনে কিয়া সৎ, 

হোঁগিয়। তুরন্ত ঠিকান। ॥ 

নারদ সাবো! বৎস সাধো! এ দ্যাখ ত্রিভঙ্গ বক্কিন-ঠামে 
প্রাণের হরি তোমার অনুগত হ'তে এলেন । 

(্কৃষেের গাইতে গাইর্তে প্রবেশ |) 

'€(শীত।) 

(ধেয়ে ) আয়রে বাছা! আয় কে'লেরে। 

উচ রোলে হরি হরিঝ্লে॥ 
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ভক্ত বৎসল নাম ধরি, ভক্ত দুঃখ সই'তে নারি। 

আয় ত্রিতাপ তোর, ত্ুরা হরি, 

বরষিয়া শাস্তি-জলে ॥ 

€জ্রকৃষের মন্তারাম বাবাজীকে আলিঙ্গন করণ ।) 

€(কাল্্ক! ব্যাধের গাইতে গাইতে প্রবেশ |) 

চেয়ে দ্যাখ, দ্যাখ, ওরে ও আমার মন। 

প্রাণের 'হরি দয়াল কেমন ॥ 
€ওরে ও আমার মন) 

ভকত লাগি*য়া, আপনি কাঁদিয়া, 

করে করে পরাণ সে পণ । 

ধেয়ে ধর ধর, গহরি না কর, 

ছেড়োনা৷ ছেড়োন। রাতুল চরণ ॥ 
[শারদ ও মস্তারাম বাবাজীর সহিত জীকুফের প্রস্থান 

সাল্ক।। (স্বগতঃ ) পালাঁলে? পালা'লে? এখনও ধর! 

দিলেন £ আচ্ছা দেখি, এ অধমকে পরিত্যাগ ক'রে 

কৌমল চরণে কৃত সত্বর গমন কর্তে পার । 

(কাল্্ক। ব্যাধের দ্রুত প্রস্থান ! 

পটক্ষেপণ । 

উহার 



জয়পুর-- গোবিন্জীউর মন্দির | 

( মন্দিরের মিংহামনে--গোবিনৃজিউ /--পুরোহিতের মঙ্গল আরতি 

করণ, ভূত্যগ্রণের চামব্র ব্যজন, বাদ্য করগণের বাদাবাদন 

বাহিন্নের গেটে দোবে, ভেওয়ারী, চোঁবে 

দ্বারবান্গণ দঞ্য়মান |) 

(আরতি শেষে শের-আলিখ1 পাঠীনের প্রবেশ ) 

শের-আ। (স্বগতঃ ) হাম্বনকরি করনেকো ফিকির্ মে 

ছুনিয়া টোড়তে হে; লেকেন্, বদ্বক্তকা বরাৎ দে 

আবতক্ কোই নক্্রি নেহি মিলা । হর্দম্ ঘোষ্ 

ঘোম্কে জান্ হাঁয়রাণ জোনিয়া চল্নে কদম্ 

না উঠতে। (দ্বারে উপবেশন ও 'গোঁবিন্জিউর 

মন্দির দেখিয়া )__বাহাবাঁ! ইন্রে মৌকাম্ কিস্কো ? 

ভৌরমে জলসা৷ চল্ঠে ! "নাচ্ গানা হোতে! 
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পুরো । 

দেখতেহি এ বড়ি সৌখিন আদৃমী। ইরে *খোদা ! 

হক্ তেরা কেরামত! এত রোজ বাদ হামারা 

ঠিকান! লাগার দি"ম্লা। বড়ি স্থখোড়--বড়ি সৌথিন্ 
আদ্মী ! হাম্ ইন্হিকো তাবেগীর্ রহেঙ্গে। এহি 
মনিবকে। নকুরি করেক্ষে। (গোবিন্জীউকে দর্শন 

করিয়া কৃরযোড়ে ফীড়াইয়া) মনিব্জী! হৃকুম্ 

হোয়! হাম্ হর্দম আপৃকেো| পায়েরকো কদম্পর 

খাড়ে রহেঙ্গে, আপতকা হুকুম্ তামিল্ করনে হাঁম্ 

সব, তরে মজুত! বাহবা! মনীব জী মের! দর্থান্ত 

মোন্জুর কিয়া; কেয়া পরোয়া ! হাম ইয় রয় জায় । 

€ দেউডির ভিতর উপবিষ্ট 1) 

( শের-আলির নিকট আগমন করিয়া) তু কোন্ 

হো রে? 
শের-আ। (সেলাম করিয়া) হাম্ মনিবজীকো! নকর 7--মআজসে 

পুবো। 

(59 

চোঁবে। 

পুরো । 

মকুরোর হুয়া । 

এ দোবে। *এ তেওয়ারী! এ চোবে? এ নাউর! 

কাহাসে আয়? দেউড়ি ছোড়কে তোম্ সব. 

কাহা গিয়া? 

আরে মহারাজ ! গরম কি মারে বাহার মে খাড়ে হার। 

বাউরা নেই মহারাজ ! বাউরা নেই । উপাধ্যা আবি 

ওন্কো বদলি দেকে মুলুক্ চলা গিয়!। 
তব. রহনে দেও | 

[ পুরোহিতের প্রস্থান । 

€ দ্বারবানগণ পাহারায় নিধুক্ক |) 



[ দ্বিতীয় দৃশ্ঠ হরি-অন্বেষণ । ৪৫ 

দ্বিতীয় দৃশ্য। 

টি 

মধুবন। 

(শ্রীকৃ্ণ ও রাধিকাকে লঙ্গে লইয়া ব্রজবালাদের গাইতে গাইতে 

(প্রবেশ ও পশ্চাতে রক্ষীবেশে শের-আপি থার প্রবেশ ।) 

(গীভ ) 

চুময়ি শ্যাম-বধু-বিধু-বয়ান । 
চকোরী সখিয়। সব, পিয়াস! মিটাওব। 

বধু বিধুরা যতেক বধুয়! 
হিয়াকো। তাপন যুড়া”ওব ॥ 

আও আও কারিয়া নিধুবন-কাননে, 

মীতাও'ব তোয়াসনে ফুলমধুপানে। 

নানা রভস হাঁসি করব ॥ 
(চকোরী সখিয়া সব পিয়াস মিটা'ওব ) 

(হঠাৎ রাধিকার হস্ত হইতে গহন। খলিক্স] পড়ন ।) 

[ শের-আর্লিব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

শেরআ। সৌভান্ আঁলী--বহুৎ বেতর্! আযায়সা সৌখিন 
মনিব ছুনিয়ামে আউর্ দেখতে নেই। হর্বাক্ত হর্ 
কিছম্ আউরৎ কো সাভ্ গান বাজানা কো মজা! 

উড়ার্তে। (গহন! দেখিয়া চমকিত হইয়া) আরে! 
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এ কেয়া হায়! মনিবজীকা মেহারারুকে! গহন! 

গির্ গিয়া! হাম্ উঠাক্স লেই, মাংনেসে দেওয়েঙ্গে। 

[ গহন] লইয়া! শের-আলি খার প্রস্থান । 

€ কাল্্ক1 ব্যাধের প্রবেশ) 

কা-ব্যাধ। (স্বগতঃ) মরি মরি! কি দেখলেম্ রে_কি দেখ- 

লেম্। ওুরুপু্র কৃষ্ণ যে, আজ সুরবালাগণ-্-সনে বন- 

বিহার কর্চেন্! আহা! ঠিক যেন গোলকবিহারী 
গোপবালাদের লয়ে বুন্দাবনের বনে বনে, কেলি 

ক'রে বেড়াচ্ছেন! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ফাড়াও ! দাড়াও ! 
লিও না। তোমার ওই ভুবনমোহন মুর্তি এক 
বার নয়ন-ভ'রে দেখি। আয! দাড়ালে না! 

চ'লে গেলে? আর যা'বে কোথা! আমি এখনই 

তোমায় ধর্বে!। 

[ কাল্কা ব্যাধের প্রস্থাশ। 

তৃতীয় দৃশ্য । 
2 

যমুনা-তীরস্থ কুটার। 

(বৃদ্ধা ব্রজবামিনী বলিয়! উনন স্বালিতেছেন ;-পুজবধূ পুরী 

বেলিয়া! পুরী ভাজিতেছেন 1) 

বুব্রজ। এ বছুড়ী ! সামার্কে পুরী বানাও! কানাইয়া লাল্ 

বড়া লুচ্চ।! বড়া চোট্টা! দেখো! কহিতরে পুবী 
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চোরায়কে না লেয়! হাম্ সব. তর্কারী বানায় 

রাখ্খা। আবি 'নাহানে চল্তে। খবরদার! খুষ 

সামারকে কাম্ করো। 

পু-বধূ। বহ্ৎ বেতর্ মারী! ও নোঙ্গোরোয়া আনেসে, হাঁম্ 

ঝট পাখড় লেঙ্গে। 

বত্রজ। আচ্ছা হাম্ চল্তে হেঁ। 

[ কক্ষে কললী লইয়! বৃদ্ধ! ব্রজবামিনীর প্রন্থান | 

( পুক্রতথধূর পুরী ভাজিরা স্বীপন, এক পার্থ ইইতে হস্ত বাড়াই ক্রীকৃফণের 
*পুরী» অপহরণ পুত্রবধূর শ্রাকফ্ণের হস্ত-ধারণ, পুত্রর্ধধূর বক্ষে 

এক হস্ত দিয়! ীকৃষেবে নিজ হস্ত মোচনে ** 

ধলয় শ্ঘলন ও শ্রকুফের প্রস্থান 1) 

(স্নান করিয়া! ভাঙ্গা! কলপী কক্ষে বৃদ্ধা ব্জবানিনীর গাইভে গাইতে 

পুনঃ প্রবেশ ।) 

বব্রজ। গাটিয়া কালা ঢ।কেল্ দেকে, 
তোড় দিয়া মের! গাগরিয়ারে । 

পুবধু। মরকে গেয়ি বা হামারা, 
করকে গেয়ি চুরিয়ারে ॥ 

'বত্রজ। ( তোড় দিয়া মের! গাগরিয়ারে ) 
মচকে গেয়ি আঙ্গিয়। তোহার, 

ছাঁতিয়। কাহে ভইল্ ন খুনে বিদার। 
পুবধূ। কিয়। লুচ্চা কানাইয়! এহি হাল্ হামার, 

ছোড়কে আপ্ন। বলয়ারে ॥ 
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(কাল.ক! ব্যাথের গ্রবেশ ) 

কা-বাঁধ। ঠিক কথা !ঠিক কথা! আমি কৃ্চকে এই লুচি 
খেতে দেখে ধরতে গেলেম। কিন্তু, সেই ডরন্ত 
বালককে তোমাদের বাড়ীর ভেতর ছুটে আস্তে 

দেখে আমি এখানে এসেছি। তা কই! এখানে 

তো! তাকে 'দেখ'তে পাচ্চি-নি ! ওই ঘরের কানাচে 

কে, না, ঠাড়ি'য়ে রয়েছে ! 

বৃব্রজ। কীাহা-কাহা ? পাখড়ো! পাখড়ো! 

[ বৃদ্ধা ব্রজব$ণিনী ও তাহার পুত্রবধূর কাল্ক। ব্যাধের.সহিত দ্রুত ্ রস্থান ॥ 

৯ 

চতুর্থ দৃশ্য । 
টিনার 

গহন-কানন । 

€ শের-আলি খার প্রবেশ । ) 

শের-আ। (ম্বগত ) হাম্ বড়ি বদ্বক্ত ! বেকম্থুরসে মনিবজী 

হাম্্কো নাহক্ তাইস্ কিয়া। হো-হো! সেখিন 
মনিব দেখকে হাম্ পছন্ কর্কে উন্কা নকরি কিয়া, 

লেকেন্ মেরা করম্কা ফের্মে হ'সিয়ার হোগকে বে- 

দরদ্মে বদ্নামি দিয়া, কিসিকে। আউর নকরি না 

করেঙ্গে ৷ ভূখন্মে মরেঙ্গে--এ জান্বি নাহি রাখেজে। 
(বৃক্ষের লভাপাশ নিজ গলে দিবার উদ্যোগ। ) 

((ভ্রতবেণে রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ ) 

প্র-রক্ষী। আরে, থা সাহেব! করকি--করকি ! গলায় দড়ি 
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- দিও না ! গলায় দড়ি দিও না! (শের-আলীর হস্ত. 
ধারণ ) তোমার জন্তে মহারাজ চারিদিকে লোক 

পাঠিয়ে খু'ঁজছেন। তুমি এই বনে এসেছ, তিনি সংবাদ 
পেয়েছেন ; হয় তো এখনই এখানে আস'বেন। এ 

দ্যাখ! এ দ্যাখ! অনুচরবর্গের সহিত মহারাজ এই 

দিকে আস্ছেন । 

শেরআ। €োন্ মহারাজ ! মহাঁরাঁজকে। হাম্ নেহি জান্তে। 

বেকমুরসে মনিবজী হাম্কে] নাহক্ তাইস্ কিয়া, এ 

জান্ হাম্ নেহি রাখেঙ্গে তোম্ ছোড়, দেও ভেইয়া ! 

( জঙ্পুবাধিপতি ও মন্ত্রীর প্রবেশ) 

জয়-প। শেরআলি খাঁ! ছুঃখ ক*র না! অভিমান কর না। 

তোমার মনিবজী তোমায় নিয়ে যেতে আমায় আদেশ 

করেছেন, আমি স্বয়ং এসেছি। এস, এস !। আমার 

সঙ্ধে এস! 

শের-আ। মহারাজ! কম্ুর মাপ কিজে€ হাম্ ফিন্ হয়া না 

যাঙ্গে ১--আপ যাইয়ে! মনিবজী না আনেসে হাম্ 
নেহি যাক্গে । 

জয়-প। (স্বগতঃ ) ভাল পাগলের পাল্লায় পড়লাম যে, একে 

ভুলি/য়ে শ্রীবুন্দাবনে ল'য়ে যাগুয়া বড় কঠিন। গোবিন্দ- 

জীর প্রত্যাদেশ যে, শের-আলিক্ষে সাত্বন* ক'রে তার 
ইচ্ছাক্রমে তা'কে সেখানে লয়ে ফে'তে হবে । কেমন 
ক”রেই বা সে কার্য্য সম্পাদন করি! আচ্ছ। দেখি, 

শের-আলিকেই এক্টা কথা জিজ্ঞসা করে দেখি! 
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(প্রকাশ্তে ) শের-আলি ! যখন তুমি তোমার মনিব 

না এলে যাচ্চ না আমর! তাকে আন্তে চণল্লেম, তোমায় 

ওই সম্মুখস্থ যমুনায় অবগাহন ক'রে তাকে একান্তে 
বসে ডাকৃতে হবে। আর যতক্ষণ ন। তিনি আসেন, 

ততক্ষণ অন্তত্রে গমন করবে না, এইটী প্রতিশ্রুত হও, 

তবে আমরা তীকে আন্তে যাই। 

শেরআ। হই, ইয়েবাৎ হাম্ বহুৎ মানতে, মনীবজীকে। হাম্ বড়ি 

পেয়ার করতে । উন্হিকে। না দেখ কে মের! জান্ 

ন্বিকাল্ যাতে, যব. খামিন্দকো। দৌলত খানাসু চলা 
ক্রায়া, দানাপানি একদম্ ছোড় দিয়া। হরদম্ হর্- 
বন্মে রো-রো-কে ফিরকে হায়রাণ হো-গি'রা। 

জয়-প। না, তোমার আর ঘু'রে ঘুরে বেড়াতে হবে না, ভুমি 

ওই সন্মুখস্থ বমুনা-পুলিনে কষে তাকে ডাক-গে। 

শেরআ। বহুত আচ্ছ৷! হাম্ যাতে-হে। 

[ শের-আলরি প্রস্থান । 

জয়-পু। মন্ত্রিন! চল আমরা এখন পটমণ্ডপে গিয়ে বিশ্রাম করি। 

কল্য প্রাতে ওর মনোবেগ একটু শাস্ত হ'লে ওকে 

লয়ে যাবার পরামর্শ করা যা"বে। 

মনত্রী। রাজ*আজ্ঞা শিক্রোধাধ্য । 

[ জয়পুরাধিপতি ও মন্ত্রীর প্রস্থান । 

উরে কে রড 
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পঞ্চম দৃশ্য । 

সপ শি জবস 

যমুনা-পুলিনস্থ--তমাঁল বন । 

€ গোবিনজীর স্তব পাঠ করিতে করিতে সলাত শবর-আলির প্রবেশ ) 

কাহ! লালনোয়া চিকোনোয়া কারা, 
মোহন স্থরত তের! দেখ্লা রে। 
'তোয়া বিচ ফিরত ছুনিয়া ট.ড়ি ট,ভি, 
একদম্ দানাপানি ছোড়ারে ॥ রঃ 

টেড়া পায়েন্স চারে ধড়া চূড়া পিন্কে, 
বন্সী বাজা”ও জেরা! মৃছু মৃদু হাস্্কে। 
খোস ক'র দেল তুরস্ত আ”কে, 

দৌথিন্ সুখ. মেরা মনিবজীরে ॥ 

(ববন্দাধনের গৌবিনজী বেশে আকৃষের গ্রবেশ। ) 

আীকষ্চ। (শের-আলিকে সঙ্বোধন করিয়া) আয়, আক্পরে, বৎস, 

শের-আলি! হুষ্ট কামদারগণ তো”কে অনর্থক অপমান 

করেছে,মিছে মিছি প্রহার ক'রে যাঁত্না,দি'য়েছে, আমি 
তাদের খুব শাসন ক'রে দিয়েছি । আয়, আয়, বাছ! 

আর রাগ করিস নি! তুই যে অবধি আমার কাছ 
থেকে চলে এসেছিস্্,না থেয়ে কে+দে কেঁদদে বেড়াসচ্ছিস্ 

আমিও সেই অবধি অন্ন-জল গ্রহণ ক'রি-নি। আয়, 

অভিমান ছে'ড়ে আমার সঙ্গে আয়। এবার তোকে 
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ব্যাব। 
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আমার পার্শখচর ক'রে সর্বদা নিকটে রাখবো । তা 

হলে কেউ কখন, তোকে আর অবমাননার কথ! 

বলতে পারবে না। 

[ শের-আপির হস্তধারণ করিকস৷ গোখিনজী-বেশী ভ্রকৃষের প্রস্থান । 

(ক্লাল্ক ব্যাধের প্রযেশ 1) 

(ম্বগত ) আহ কৃষ্খ হে। তোমার বড় দয়ার শরীর ॥ 

ব্রাহ্মণ, চগাল, শ্লেচ্ছ, যবন যেই হ'কনা কেন, ব্যাকুল 

হ'য়ে তোমায় ডাকলেই তা”রে দ্যাখা দাঁও, তাঁরকাছে 
গিয়ে তাঁকে সান্তনা কর। দয়াময়! অধম নীচ জাতি 
ব'লে তুমি ত তাদের ঘ্বণা কর না। কিন্তু, দীননাথ। 

আমার সঙ্গে তবে এখনও চাতুরী খেল্'ছ কেন? আজ 
তিন বৎসর কাল আমি অনাহারে অনিড্রায় ছর্গম পথ 

অতিন্রম ক'রে কে'দে কে'দে তোমায় ডে'কে বেড়াচ্চি ; 

দ্যাখ। দি”চ্চ রটে ১--কিস্ত, আমার সঙ্গে কোন কথাও 

ক'চ্চ না, ধরাও, দি*চ্চ না, কেবল পালিয়ে পাঁশলিক্ষে 

বেড়াচ্চ। বেড়াও! যখন তোমার সন্ধান পেঃয়েছি, 

তোমাকে দেখতে পেয়েছি, তখন আর তুমি কোথায়, 

যাবে ? ধর্ব 'ই ঞ্রবো। 

[ কাল্কা ব্যাধের দ্রুত প্রহ্থান। 

রসে তত 
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ষষ্ঠ দৃশ্য । 

০ ০ 

মুক্তালতা বন। 

(অন্ধ বিবমঙ্গল দণ্ডাপমান ৭) 

বি-ম। * (স্বগতঃ) হা ভগবন্! অভাগা এ জঘন্য অক- 
্ণ্য দেহে পরাধীন অবস্থায় আর কত, কালই ক 

হুর্ভীর জীবন ভার বহন ক”র্বে ? ছি ছি ! জাঁমি ইন্ছিয়- 
দাস-_-ঘোঁর পাতকী । উত্তম ব্রাঙ্মণ-কুলে জন্মে বেহ্ার 

রূপমোহে ধর্ম ও অর্থ সকলই বিসর্জন দি”য়েছি। 
অহে!! শেষে সেই বারনারীই আমার মহোঁপকার 
সাধন করে। তারি উপদেশে আমি লালসা-শৃন্ত 

যোগীর মত সংসার পরিত্যাগ করি । চিত্ত সংঘমের 

জন্য আত্মযোগ অবলম্বনে শীস্তিশতক প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচনা করি, তবুও অবিদ্যা-রাক্ষপী প্রলোভন 

দেখিয়ে ঘন-মোহজালে আবৃত ক'র্তে ক্রটী 

করেনি। এক দিন এক ,মণিকাধ্বের, ধর্মপত্রীর 
অপূর্ব রূপমাধুরী দেখে একবারে বিচেতন হ'য়ে 

পড়ি! তা'র সার ধন অপহরণ মানসে ছলনা ক'রে 

তার গৃহে 'আতিথ্য স্বীকার করি। কিন্ত, ধর্ম সেই 
সাংঘাতিক সময়ে এ হতভাগ্যকে বিবেক্ বলে বলীয়ান্ 
ক'রে ধার্মিকাকে রক্ষা করেন। আমি আত্মগ্লানির 
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অসহা যাতনায় অধৈর্ধ্য হ'য়ে রূপের আঁধার দর্শনে- 

ভ্রিয়দ্ধয়কে উৎপাঁটিত ক'রে ফেলি। সেই মণিকার 
দম্পতীর ক্পাতেই এই শ্্রীবৃুন্দাবনে আনীত হই। 
কিন্ত, এখনও তো নিঃসক্ষ হ'য়ে সেই পুরুষোত্তমকে 

একান্তে ভাকৃতে সক্ষম হ'লেম্ না! কোথা হতে 

এক রাখখল, বালক এসে মায়াজালে আমায় আবার 

আবৃত ক'রেচে। আহা! সেনিত্য দূর বন অতি- 

ক্রম ক'রে আমার জন্য নানা উপাদেয় আহার্ধ্য 

আহরণ ক'রে আনে। তার সুমিষ্ট. কথা শুনে, আমি 
বিমুগ্ধ হই। তার মধুর সঙ্গীত আলাপে আমার এ 
কঠিন চিত্তকেও একেবারে দ্রবীভূত ক'রে ফ্যালে ! 
তাঁর মোহন বংশীরবে আমি একেবারে আত্মহারা 

হই! কয়েক দ্িন সে বালক আমার কাছে আর 
আসে না। বৌধ হয় আমায় ভূলে গে'ছে। জগদী- 

শ্বর! তুমি তারে ওই স্মৃতি দীও। সে যেন, আমাক 
পুনরায় আর মোহগর্ভে নিপাতিত না করে। তা 

হ'লে নিশ্চিন্ত চিত্তে তোমার অভন্নচরণে আত্মসমর্পণ 

ক'রে চরম-ফল-লাভের উদ্যোগী হই । 

(খ্যানে উপবেশন ) 

('নানাবিধ ফল ও ক্ষীর-সর-নবনী লই শ্ীকৃক ও 

্বাধাল বালকগণের প্রবেশ 1) 

ক্ক। দাদা! দাদা ! .আমার বড় অন্থথ করেছিল, তাই 
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কর্শদন তোমার কাছে আস্তে পারি-নি। আহা, তুমি 

এক্লা এখানে বসে রয়েছ? কিছু খে'তে পাও-নি !, 
না জানি, তোমার কত কষ্টই হয়েছে! আজ আমি 

আমার সঙ্গীদের তোমার এই হুূর্গম নির্জন বাসস্থান 

দ্যাখাবো বলে সঙ্গে ক'রে এনেছি। যদি কোন দিন 

আমি না আস্তে পারি, ত৷ হ'লে, প্রা এসে তোমায় 
খাইয়ে যাবে, গ্রান-বাজনা করে তোমার আন্তষ্ট 
করবে । 

বি-ম। *(স্বগতঃ).কি আপদ! আবার সেই রাখ/ল-বালক ! 

শ্ীকষ্ঝ। 

আবার সেই মায়ার ফের! হরি! দীনকন্ধো! এ 

অভাগা পাতকীকে তুমি ক্ষণকালের জন্য একান্তে 

ডাকৃতে অবসর দেবে না? ভাই, রাখাল-বালক ! 
তুই আমায় মজালি! আমি তোরি মায়ায় মোহিত 

হ'রে,আমার প্রাণের হরিকে ভুলে গি'য়ে অহরহঃ তোর 

সঙ্গে বালকের মত ক্রীড়া করি। ভাই রে! তুই 
আবার সঙ্গী জু”টিয়ে এনেছিস্ ? তবেই আমি একে- 
বারে গেলাম! আর আমার শ্রগোবিন্দের আরাধন। 

হ'বে না। যাশ-যা, রাখাল-বালক 1! আমার কাছ 

থে'কে এখনি চশলেষা ! তোরে বিনক্ক করি! তোর 

পাঁয়ে ধরি] আর আমায় মায়ার ফেরে ফেলিস্-নি ৃ 

একি, দাদা! তোমার আজ এ-ভাঁব কেন ? আহা! 

ক'দিন কিটৃুখেতে পাওনি ব'লে বুঝি তোঁমার «মল 

হয়েছে? এই নাও, দাদা আমি তোমার জন্তে 

তাল ভাল ফল, ক্ষীর, সর, নবনী এনেছি। এগুলি 
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বি-ম। 

শক | - দাদ 

বি-ম। 
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আহার ক'রে রননার তৃপ্তি সাধন কর। জঠরানল্কে 

শাস্ত কর। 

না বালক, আর তোমায় আমাকে ফল দি'তে হবে না! 

তোমার ক্ষীর-সর-নবনীও গ্রহণ ক'রব না! আমি 

সর্বত্যাগী যোগী, সামান্ত উদরান্নের জন্ত কখনই 
তোমার* সাহায্য গ্রহণ করব না। যাও! আমার 

নিকট হ'তে এখনি বিদায় হও। ছলনায় বিমো- 

হিত ক'রে রেন আর আমায় ইষ্-চিন্তার ব্যাঘাত 
দাও ? 

। ইঠ্টানিষ্ট অবধারণ কত্তে কি সক্ষম হয়েছ ? 

রে হয়, হও-নি! তা'হলে তোমার সেই সর্ধাত্র- 

বিহারী হরিকে যে ঘরে বসেই দেখতে পে'তে ! হৃদয়- 

মন্দিরে প্রতিষ্িত শ্রীহরিকে দর্শনাশায় কেন তুমি এই 

দূর দুর্গম স্থানে অবস্থান ক*রচ? একবার জ্ঞাননেত্র 
উন্মীলন ক'রে মনোযোগ পুর্বক ধ্যানযোৌগে আত্ম- 
হাদয়ে তাঁকে দর্শন কর দেখি! তাহলে আমি তুমি 
ভুলে গিয়ে সকলেতেই তাঁকে দেখতে পা'বে। 

€ কৃষ্ণের বিষ্বমঙ্গলকে স্পর্শ করণ।) 

হরি! হরি! দয়াময় 1 তুমি? তুমিই রাঁখাল-বালক ? 
অহো! আমি এত দিন তোমায় চিন্তে পা'রি-নি। 

এস, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা! আমার হৃদয়ে 

এস। আমি তোমায় লঃয়ে শান্তি নিকেতনে গমন 

করি। 
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(বিল্বমঙ্গলের আীকৃকে আলিঙ্গন করণ রাখাল-বাশকগণের গীত ) 

মোহ ছে*ড়ে মনোযোগে জীব সপন] ওরে মন। 

রভাবে দ্যাখ একবার, 

মোদের মনোময়ের মন কেনন ॥ 

যে জন আপনা ভূ”লে ও রে ভজে, 
দয়াল তারি হন সকল ত্যজে, 

পূর্ণকাঁম হ'য়ে সে যে লাভ করে রাতুল চরণ ; 
প্রণববীশরীম্বরে, ফেরান্ জীবে চরাচরে, 

প্রণব বাঁশরী (মনে পড়ে বৃন্দীবনের গোঁচারণ ), 
প্রণব বাঁশরী (বনে বনে ভ্রমণ ১, 

কভু বা ভূপাঁল, ক ব রাখাল, 

কৃ প্রেমিকজনের প্রাণধন ॥ 

[ গাইতে গাইতে বিশ্বমঙ্গলকে লইয়। সকলের প্রস্থান 

(ভ্রত-গমনে কাল্ক1 ব্যাধের এবেশ ) 

কাব্যাধ। (স্বগত;) আহা কি দেখলেম রে! *কৃষ্ণ! কষ! 

তুমি যে রাখাল-বেশে ॥ মোহন বংশী.রবে চরাচর- 

বাসীদ্িগকে চারণ ক'রে বেড়াচ্ছ। কে ওই পুণ্য- 

বান্ ভক্ত-''র হৃদয়ে তুমি একেবারে স্থাস্ত হ'য়ে, 
গেলে? মনোময় ! প্রাণময় ! আমারও যে ওই সাঁধটি 

বড়! আমি কৰে তোমায় .ওইরূপে ওইভাবে হৃদয়ে 
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ধারণ করে গুরুদেবের নিকট ল'য়ে যাব? হরি! 

দাড়াও ! দাড়াও! একবার তোমায় ভাল ক'রে 

দেখি! তোমায় ধারণ ক'রে আমার মনো-আঁশা 
পূর্ণ করি। 

[ কাল্ক ব্যাধের প্রস্থান 

সপ্তম তৃশ্য। 
বক ওর আঁট জজ 

আশ্রম প্রদেশ । 

€ক্লান্তভাবে কাল্ক! খ্যাথের প্রবেশ । ) 

কা-ব্যাধ। (স্বগত ) কি কষ্ট, কি কষ্ট! রুষ হে। তোমায় 

দয়াল জে'নে গুরুদেবের কথায় সার দিয়ে তোমায় 

ধরতে বেরুলুম। দিন রাত অনিদ্রা ও অনাহারে ভান্ুর 
উত্তাপ, নিশির নীহার--ঝঞ্চাবাতাদি সহিষ্ণুতা পুর্ববক 

সহ্থ ক'রে কখন, নিকুঞ্জ-কানন কখন বিজন-বিপিন, 

কখন অন্রভেদী ভূধর, কখন শ্ুদূর মরুভূ, কখন ছুস্তর 
'পারাবার, কখনও জনাকীর্গ নগর, নির্ভীক-চিত্তে 
আনন্দে তোমার অন্থসরণ ক'রে বেড়ালেম। বহুরূপ- 

ধারি! তোমায় নানারূপে লীলা ক'রতে দেখলেম » 
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তোমায় সন্ধান ক'রে চিনে যেমনি যেখানে ধরতে 

যাই, অমনি তুমি পালিয়ে যাও। গুরুদেব ব'লে- 
ছিলেন তুমি বড় চঞ্চল, সহজে কা*কেও ধরা 
দাও না। কিন্তু, তাওতো। নয়! দেখ্লেম, চিত্ত 

স্থির ক'রে যেষেখান থকে তোমায় ডাঁকে, তুমি 
তার কাছেই উপস্থিত হও। আধ আমি তোমার 
অনুসরণ করে বুথ পর্যটন ক*রব না। ক্রমাগত 

ভ্রমণ করে ক্লান্ত হয়ে প'ড়িছি, এই স্থানে উপবেশন 

ক'রে, একবার ভাল করে মনে মনে ডেকে 

দেখি। কাছে এলেই ধরে ফেল্বো আর কোথা 
বাবে 2 

€ কাল্ক। ব্যাধের যোগাসনে চক্ষু যুদ্রিত করিয়া উপবেশন 

ও শ্রকৃষের প্রবেশ। ) 

শকৃষ্ণ । কাল্কা! কাল্কা! তোমায় বিস্তর ক্লেশ দিয়েছি, 

. অকারণে তুমি অনেক ভ্রমণ ক'রে বেড়ি'য়েছ! আমি 

হৃদয়ের ধন, বাই”রে অনুসন্ধান ক'রলে কি হবে বল! 
যাই তুমি আমার ধ্যানে নিমগ্র হ'লে, অম্নি এসে 
তোমায় সহজে ধরা দিলুম্।, এত এর্দনৈ তোম!র 

সাধনা সিদ্ধ হল। এঁকবার উন্মীলিত-নয়নে দর্শন 
কর! আমি এসেছি, আমায় ধর ! 

ক।-ব্যাঁধ। (গ্ররুষ্ণেরস্হম্ত ধারণ করিয়া) তবে, কৃষ্ণ! তবে 9, 

এইবার তো তোমান্স ধরিচি! এখন পালাও দেখি_- 
দেখি ! 
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( হস্ত ছাড়াইতে শ্রাকৃষ্রর মিথ্যাভাণ করণ । ) | 

কা-ব্যাধ। (শ্রীকষ্ণচকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া) আমি দর্বলা 

ব্রজবধূ নই যে, হাত ছাড়িয়ে পালাবে ! আমি কাল্কা। 

'ব্যাধ ! অন্ধ বিহ্বমঙ্গলের মতন জাপটে জদয়ে ধর্লুম্, 

এবার 'পালাও দেখি? আ! আ! এত দিনে হৃদয় 

শীতল হ'ল। 

নীরুষ্ত । কাল্কা ! কাল্ক1! আমায় ছেড়ে দাও ।, তোমায় 

মিনতি করি! আমাকে ধর'বার তোমার এত সাধ 

, “কেন বল দেখি? 

কাল্কা। ঠাকুর! গুরু শা্ডিল্য খধষির নিকট তোমায় নিয়ে 

যাব' ব'লে। 

জর । কেন? 

কাল্কা। তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে ফেলে কেবল খেলা 

ক'রে বেড়াবে? একবারও তাকে দ্যাখা দেবে না? 

তিনি যে কেদে কেদে তোমার জন্তে সারা হ'য়ে 

গেলেন ! 

শ্রীকৃষ্ণ । না, কাল্কা! আমি তার কাছে যাব না। তিনি 

রোজ রোজ আমায় বড় বকৃতেন! তাই আমি রগ 

ক'রেতার কাছ থেঁকে চলে এসেছি ; কিন্তু তিনি 

কেমন আছেন, কি ক'চ্চেন এ সংবাদ আমি নিত্য 

নয় থাকি । 

কাল্কা। না, ঠাকুর, তা হবে না! আমি তার নিকট সত্য 

ক'রে এসেছি যে, তোমার সঙ্গে তার মিল্ ক'রে 
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দোব। এখন চাতুরী ছেড়ে শিগ্যির চলো! আর 
দেত্রি কঃর্লে চ'ল্বে না! 

শ্রীকৃষ্ণ । কাল্কা! আমি তার আশ্রমে যা*বনা, তুমি বরং 
তা'কে আমার কাছে নিয়ে এস। 

কা-ব্যাঁধ। বেস্, ঠাকুর ! বেস্ বোকা! বোঝাচ্চ চ তো! আমি 

তা'কে ডা?কৃতে যাই, তুমি ফুস্ ক'রে আবার পালি'রে 

যাও! আর আমি আতান্তরে পড়ি! তোমায় যখন 

ধরিছি! তখন অমনি ছাড়চি-ঘি ! তার কাছে ধ'রে 

নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মিল্ করিয়ে দিয়ে তবে 

আমার আর কাজ. ! 

শ্রীকৃষ্ণ। কাল্কা! বস! আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুত 
হচ্চি, আমি এই খানেই অবস্থান করবো । যাও, সত্বর 

পিতাকে নিয়ে এস। 

কাব্যাধ। ঠাকুর! তোমার কথায় বড় বিশ্বাস নেই, মনও 
প্রবোধ মান্চে না; তুমি পা'লাবে না তার্ নিশ্চয় 
কি বলদেখি? 

শ্রীকৃষ্ণ । আচ্ছা তুই আমায় বরং বেঁধে রেখে যা! তা হ'লে 

তো আমি আর পালা'তে পারব না? 

কাব্যাধ। কিদ্িয়েই বা তোমায় বাধি ! এমন "শক্ত দড়িও ত 

দেখ'তে পাই-নি। লতাপাশ । তুমি যে প্রকার বলবান 
বালক, এখুনুই তা ছিন্ন ক'রে ফেল্'বে। শুনেছি প্রেম 

ও ভক্তিডোরে লোকে তোমায় বাধতে পারে। আর 

তুমিও চিরকাল তাঁদের. কাছে বাঁয়া থাক। আজ 
আমিও এই সামান্য লতা আশ্রয় ক'রে প্রেম ও ভক্তি 

ঙ 
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ডোরে তোমায় বেঁধে রেখে যাই । দে'খ দয়াময় । 

বাঁধা থেক ! তোমার পায়ে পড়ি, পালি'ও না? 

[ লতাপাঁশে শ্রীকৃষকে বন্ধন করতঃ প্রণাম করিয়া! কাল্ফ। ব্যাধের প্রস্থান । 

(শ্রীকৃফের গীত) 

বাধা নী দিলে কে পারে বাধিতে মোরে । 
আমি বদ্ধ ভক্ত-হৃদি-পিজরে ॥ 

. প্রেমে বীধা ব্রজবালার অস্তরে,, 

'যশোদী বাঁংসল্যে বেধেছে মোরে, 
সখ ভাবে যত রাখালিয়াগণ । 

বাঁধ ভক্তি-ডোরে সদা বলির দ্বারে ॥ 

(ভরত গমনে কাল্ক! ব্যাধের নহিত শাঙিল্য বির প্রবেশ ) 

শী-ধধি। কোথা, কোল্কা, কোথা, বাপ? কোথা আমা 

প্রাণকৃষ্চ? দ্যাখা। দ্যাথা। একবার দ্যাখ । 

আমার তাপিত প্রাণ শীতল হক! (শ্রীকষ্ণকে দেখিয়া) 

আহা! । একি! লীলাময়! তুমি যে তোমার আপন 
মায়ায় চরাচরক্ষে আর্ক ক'রে রেখেছ! তবে তোমার 

এ বন্ধন দশা কেন? অনুমতি হ'গ! বন্ধন মোচন 

করি । 

( ঘাড় নাড়িয়1 আ্ীকৃষ্ণের নম্মতি প্রকাশ ) 

শাখ। (স্বগতঃ) শাগ্ডিল্য রে! তুই আজ ধন্য হলি! ভব. 



৬৩ 05 হরি-অন্বেষণ। 

বন্ধন-মোচনকারীর, বন্ধনমোচনের ভার তোর উপর 

ন্যস্ত হণ্ল। 

(শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন মোচন করণ। ) 

আীকৃষ্ঃ। পিতঃ! পাছে আমি তোমায় ন। 

পালিয়ে যাই, এই মনে ক'রে অদুবাঁধ ব্যাধ আমায় 
বে'ধে রেখে গিয়েছিল । এস, খধিবর ! এস, কাল্ক1 
তোমাদের সাধনা পিদ্ধ হয়েছে । চল ! নিত্যধাষে 

আমার পার্শচর হ'য়ে থাকৃবে চল। 
(শ্রকৃষ্ষের অন্তথগান ॥ ) 

পট পরিবর্তন । 

দেখা দি'য়ে 

গোলোকধাম। 

বাধা শ্রীকৃষ্ণের যুগল মৃত্তি ) 

(হই পার্শে গোপিনীগ্রণ দণ্ডায়মান। ) 

গোপিনীগণের গীত। 

কিবা অপরূপ নয়নে নেেহারি ৮. 
পুরুষের বামে খকর্তিহুন্দরী ॥ 
চেতন! পাইয়ে চৈতন্ত-রূপিণী, 
ত্যজিল দ্বিদল কুল-কুণ্লিনী, 

(ষট )-চক্রভেদ করিয়া আপনি, 
সহত্র দলেতে শৌভে কিবা মগরি ॥, 
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€ পুরুষের বামে প্রকতি সুন্দরি ) 

হদ্ধি বন্দাবনে নিপতরু মুলে । 

( রাধাকঞ্জ খে'লে--কুতৃহলে রাধার খেলে ) 

চরাচরবাসী দ্যাখ আখি মি?লে, 

অনুপ যুগল রূপের মাধুরি ॥ 

( পুরুষের বামে প্রকৃতি স্থন্দরী )॥ 

তেলের 

যবনিকা পতন । 








